ভনউ ইভডিেো

বিনামূ ল্যে বিতরলের জনযে

সমাচার

বৈদ্যো নোরোয়দ�ো হররঃ
ক�োভিড ভিপর্যয়ের সঙ্কয়ে পৃভিিীয়ে লক্ষ লক্ষ মোনু য়ের প্োণ রক্ষোে
কেিেূয়ের ময়েো সমভপ্যেপ্োণ ভিভ�ৎস�য়ের প্ভে জোেীে ভিভ�ৎস�
ভেিয়স �ৃেজ্ঞ জোভের প্ণোম

এক জাতি, এক সংতিধান,
এক তনশাননর প্রনেিা

অখন্ড ভারতের স্বপ্ন নিতে এক দেশ, এক সংনিধাি, এক নিশাতির ভািিা জন্ম নেতেনিতেি ড. শ্ামাপ্রসাে মুখাজজী।
মাত্র ৩৩ িির িেতস কেকাো নিশ্বনিে্ােতের চ্াতসেের পতে নিযুক্ত হওো ড. শ্ামাপ্রসাে মুখাজজী, স্বাধীি ভারতের
প্রথম দকন্দীে মন্রিসভারও সেস্ নিতেি। ১৯৫৩ সাতে নেনি সংনিধাতির ৩৭০ ধারার নিতরানধো কতর দসই সমে
কাশ্ীর সফতর নিতেনিতেি। েখি দসখাতি দযতে অিুমনে নিতে হে। নকন্তু দসই সফতরই রহস্মে পনরনথিনেতে োঁর
মৃেু্ হে। দসই ঘটিার ৬৬ িির পর প্রধািম্রিী িতরন্দ দমােীর দিেৃ তবে দকন্দীে সরকার, ২০১৯ সাতে জম্ু-কাশ্ীতরর
নিতশষ ময্াো সমাপ্ত কতর ড. মুখাজজীর স্বপ্ন িাস্তিানেে কতরতিি। ভারতের অখন্ডোর জি্ নযনি জীিি নেতেতিি, দসই
ড. শ্ামাপ্রসাে মুখাজজীতক আিামী ৬ই জুোই োঁর ১২১েম জন্মজেন্ী উপেতষ্্ প্রণাম .....

ড. শ্যামযাপ্রসযাদ মু খযার্জীর সব চযাইতে গুরুত্বপূর্ লক্্ই ছিল ভযারতের ঐক্ এবং অখন্ডেযা। সস রন্ মযাত্র ৫২ বির
বয়তসই েযাঁতক শহজীদ হতে হল। আসু ন, আমরযা ড. মু খযার্জীর এই ঐতক্র বযাে্যাতক মতন রযাছখ। সদ্যাব এবং সসৌভযােৃতত্বর
ভযাবনযা ছনতয় ভযারতের উন্নছের রন্ আপ্রযার পছরশ্রম কছর।
- নয়রন্দ্র কমোেী, প্ধোনমন্তী
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সম্ােে

জয়েীপ ভািনাগর,
মুখযে মহাবনলে্থেে, বপআইবি, নতুন বেবলি

উপলেষ্া সম্ােে
সল্ার েুমার

» পৃষ্ো ১০ - ১৭
প্রচ্ছে প ৃতরিীনি দেিেূনিরা
তনিন্ধ জাতীয় বচবেৎসে বেিস : বচবেৎসলেরা েলরানা অবতমারীর সময় ্ক্ষ ্ক্ষ
প্রালের রক্ষে হলয় উলিলছন

একজন জনননিা তিতন তননজনক
মুখ্যমন্তী তিনসনি সন্াধন না কনর
ডাক্ার িনে ডাকনে খুতশ িনিন

প্রচ্ছে

রিীন্দ্র েুমার েম্থা

প্রোেনা ও মুদ্রে
সলতযেন্দ্র প্রোে,
মুখযে-মহাবনলে্থেে, বিওবস
িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোডি
েবমউবনলেেন

মুদ্রে

বভিা দপ্রস প্রাইলভি ব্বমলিড
বস - ৬৬/৩ , ওখ্া বপএইচ -২,
নতুন বেবলি - ১১০০২০

» পৃষ্ো ০৯

পাঠকনের
জন্য

response-nis@pib.gov.in

» পৃষ্ো ১৮ - ১৯

ফ্্যাগতশপ কম্থসচূ ী

» পৃষ্ো ২০ - ২৩

মতন্তসিার তসধোন্ত

» পৃষ্ো ২৪ - ২৫

» পৃষ্ো ০৪ - ০৫

দিব্টং, দরেবসং এিং বরেিলমলটের পাোপাবে
েূ তগবতলত বিোেরলের প্রভাি

কু ইজ
কে্থার

পৃষ্ো – ৪০

বডবজিা্ ইবডিয়া এলনলছ নতুন বিপ্লি

এক জাতি – এক কর
দেনশর অর্থননতিক
ঐক্য

েৃরেলের স্ালর্থ নূ যেনতম সহায়ে মূ ্যে িৃ বদ্ধ, দরল্
‘�াত্ী সু রক্ষা সু বনবচিত েরলত অতযোধু বনে িযেিস্া’

স্াধীনিার অম ৃি মনিাৎসি »

পৃষ্ো ৩২ - ৩৩

স্াধীনতার দরলে গেতল্রের পলর নাবয়োগাঁরা

তজ৭, তসএসআইআর, পতরনিশ তেিস

‘এে বিশ্ব’, ‘এে স্াস্যে’ –এর ম্রে » পৃষ্ো ৩৪ - ৩৫

দ�াগাল�ালগর বিোনা ও
ই-দম্ :
রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেলরা অফ
আউিবরচ অযোডি েবমউবনলেেন,
ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন,
নতুন বেবলি – ১১০০০৩

সংিাে সংনষেপ
কনরানার তিরুনধে েডাই

দ�াতকও ওতেতপিকস

» পৃষ্ো ৩৬ - ৩৭

দিাবেওর জনযে প্রস্তুবত : বিলশ্বর িৃ হত্তম ক্ীডা
উৎসলির জনযে ভারতীয় অযোরব্িলের চরম প্রস্তুবত

দেলের অর্থনীবতলে ঐেযেিদ্ধ
েরা বজএসবির িয়স এখন ৪
িছর
» পৃষ্ো ২৬ - ৩১

আব্ুে িাতমে : আসে উত্তর িুনধের নায়ক » পৃষ্ো ৩৮
“�ু দ্ধ শুধু অস্ত্র বেলয় দজতা �ায় না, এর জনযে
প্রলয়াজন দেলের জনযে মৃ তুযে িরলের সাহস।”

ইতিিাচক উনে্যাগ

» পৃষ্ো ৩৯

জনস্াস্যে উন্নয়লন েলয়েজন মবহ্ার েৃ ষ্া্মূ ্ে
উলেযোগ

ছাত্রছাত্রীনের সনগে প্রধানমন্তীর মিতিতনময়
RNI No. : DELBEN/2020/78825

ছাত্ছাত্ীলের এেবি ভাচু্থয়া্ অনু ষ্ালন প্রধানম্রেীর আেবমিে
আবিভ্থাি
» পৃষ্ো ০৬ - ০৮
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সাের নমস্ার!
দোবভড মহামারীর ববিতীয় দেউলয়র সময়ও এর প্রবতলরালধ ক্মাগত বমব্ত ্ডাইলয়র ফল্ এখন
দেলে ইবতিাচে আিহ গলড উিলত শুরু েলরলছ। ববিতীয় দেউলয় দেলে �ত দ্রুত গবতলত দোবভড
দরাগীলের সংখযো দিলডবছ্, ততিাই দ্রুত গবতলত এর সংখযো েমলত শুরু েলরলছ। দেন্দ্রীয় সরোলরর
পক্ষ দরলে �ু দ্ধো্ীন তৎপরতায় গ্রহে েরা বিবভন্ন পেলক্ষলপর ফল্ই এিা সম্ভি হলয়লছ। দেন্দ্রীয়
সরোর, দগাডালতই রাজযে সরোরগুব্লে সতে্থ েলরবছ্। বেন্তু তা সল্বেও সংক্মে দ্রুত গবতলত
িাডবছ্। তখন দেন্দ্রীয় সরোর, বিলশ্বর দ�খান দরলে সম্ভি অবসিলজন ও ওরু ধ আমোনী েলর এর
প�্থাপ্ত সরিরাহ সু বনবচিত েলরলছ।
মহামারীলে আর এেিার বিপজ্জনে হলয় উিলত দেলখ দেন্দ্রীয় সরোর, বিোেরে নীবতলতও পবরিত্থন
এলন বিো উৎপােন দরলে শুরু েলর সরিরাহ প�্থ্ দগািা িযেিস্া বনলজর হালত বনলয় বনলয়লছ। ১৮
িছলরর দিবে িয়সী সে্লে বিনামূ ল্যে বিোেরলের িযেিস্া আর নমুনা পরীক্ষার গবত িাডালনা হলয়লছ।
পাোপাবে ৮০ দোবি েবরদ্র জনগলের উনু ন দ�ন জ্ব্লত রালে, তা সু বনবচিত েরলত প্রধানম্রেী অন্ন
দ�াজনার দময়াে েীপািব্ প�্থ্ িৃ বদ্ধ েরা হলয়লছ।
দেলের সামবগ্রে েবতি এিং দসিা ভািলে োলজ ্াবগলয় দেে দ্রুত গবতলত দোবভলডর এই সঙ্কি
দরলে িাইলর দিবরলয় আসার ্লক্ষযে এবগলয় চল্লছ। এলক্ষলত্ বিজ্াবনে, বচবেৎসে, দসবিো, অনযোনযে
বচবেৎসা েম্থী ও সামলনর সাবরলত রাো দোবভড দ�াদ্ধালের িড ভূবমো রলয়লছ। এই সংেিোল্
পুনজ্থীিন প্রোনোরী বচবেৎসে এিং েলরানা দ�াদ্ধালের ভূবমো দোলনা দেিেূ ত দরলে েম নয়। আর
দেে তালের ঋে েখনও পবরলোধ েরলত পারলি না। আমরা �খন পয়্া জু্াই তাবরলখ জাতীয়
বচবেৎসে বেিস পা্ন েরবছ, দসই সময়ও বপবপই বেি পলর এই মহামারীর বিরুলদ্ধ ক্মাগত দেে
রক্ষায় বনলয়াবজত বচবেৎসে এিং েলরানা দ�াদ্ধালের োবহনী এিালরর সংখযোর প্রচ্ছে োবহনী।
পয়্া জু্াই দেলের আবর্থে ঐলেযেরও সাক্ষী। এই বেলন এে দেে, এে ের (বজএসবি) িযেিস্ার
চার িছর পূ ে্থ হ্। বডবজিা্ ইবডিয়া বমেনও ৬ িছর পূ ে্থ হওয়ায় এিালরর সংখযোয় বিলের রচনা
স্ান দপলয়লছ। তাছাডা বনলজলে ব�বন ডাতিার িল্ ডােল্ খুবে হলতন, দতমন মুখযেম্রেী ও ভারতরত্ন
উপাবধলত সম্াবনত ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, দেলের পরমিীর চক্ বিলজতা আব্ু ্ হাবমে, আর স্াধীনতার
অমৃত মলহাৎসি পা্লনর অঙ্গ বহলসলি স্াধীনতা দরলে শুরু েলর গেতল্রের সফলর উললিখযেল�াগযে ভূবমো
পা্নোরী হংসা দমলহতা এিং েূ গ্থািাই দেেমুলখর োবহনী আজলের প্রজন্মলেও দপ্ররো দ�াগালি িল্
আমালের বিশ্বাস।
দোবভড বনয়মাি্ী পা্ন েলর বনলজরা সু রবক্ষত রােুন। আর বনয়বমত আপনালের পরামে্থ ব্লখ
আমালের পািান।
বিোনা : িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোডি েবমউবনলেেন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতুন বেবলি – ১১০০০৩
ই-দম্ – response-nis@pib.gov.in
(জয়েীপ ভািনাগর)
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ডাকিাক্স
সারা পৃবরিীলত োি্থন উৎসরে হ্ালসর উলদেলে ভারলতর
উলেযোগ অতযে্ প্রেংসনীয় আর আমরা বনউ ইবডিয়া
সমাচালরর মাধযেলম এেরা দজলন অতযে্ গবি্থত দ�
ভারত এখন এই অবভ�ালন দনতৃত্ব বেলচ্ছ। আোেবর
আগামী বেলন এই পবত্ো আলরা জনবপ্রয় হলি।
তাপস েুমার সূ র
tapas.sur@gmail.com

আবম তাবম্নাডু দরলে আনন্দ ব্খবছ, আমালের িন্ুলের
এেবি গ্রুপ রলয়লছ, আমরা প্রলতযেলেই সরোরী চােবরর
জনযে প্রস্তুবত বনবচ্ছ। দসজনযে আমরা বনয়বমত ‘বনউ ইবডিয়া
সমাচার’ পবত্োবি পবড। এিা সবতযে এেবি অসাধারে
উলেযোগ। আমালের এ্াোয় এমনবে স্ু্ ছাত্ছাত্ীলের
মলধযেও ‘বনউ ইবডিয়া সমাচার’ পবত্ো অতযে্ জনবপ্রয়।
বেন্তু সমসযো হ্ এর বপবডএফ ফরমযোি পাওয়া সহজ
নয়। দসজনযে আমালের সু বিধার বেলে ্ক্ষযে দরলখ এেবি
ছাপা পবত্ো পািান।
আনন্দ
avinashianands@gmail.com

আপনার মতামত জানান
দ�াগাল�ালগর বিোনা ও ই-দম্ :
রুম নম্বর – ২৭৮, িুযেলরা অফ আউিবরচ অযোডি
েবমউবনলেেন, ববিতীয় ত্, সূ চনা ভিন, নতুন
বেবলি – ১১০০০৩

response-nis@pib.gov.in

সরোলরর বিবভন্ন েম্থসূচী এিং োলজর অগ্রগবত
সম্লে্থ জনগেলে অিবহত েরার দক্ষলত্ ‘বনউ ইবডিয়া
সমাচার’ এেবি গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন েরলছ।
আপনারা দ�ভালি ছাত্ছাত্ী তরা নিীন প্রজন্মলে তালের
পািক্লমর িাইলর বিবভন্ন বিরলয় বেবক্ষত েলর তু্লছন,
তা অতযে্ প্রেংসনীয়। বেন্তু অলনলেরই ইটোরলনি দনই,
দসজনযে আমার পরামে্থ হ্ এই পবত্োর বডবজিা্
সংস্রলের এেবি ডাউনল্াড ব্ঙ্ক দেওয়া দহাে, �ালত
অফ্াইন দমালডও এই পবত্োবি পডা �ায়।
অলঙ্কে েুমার েম্থা
ankesh.sharma@gov.in

এিা এেিা বির্ পবত্ো, দ�খালন দমােী সরোলরর
নীবত এিং েম্থসূচীগুব্ সম্লে্থ তরযে রালে। দেরা্ার
জনগেলে দেন্দ্রীয় সরোলরর বিবভন্ন উলেযোগ সম্লে্থ
অিবহত েরলত এবি গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন েরলছ। না
হল্ এরালজযের অলনে মানু লরর োলছ তা অজানা দরলে
দ�ত। আমরা সি্থা্েরলে এই উলেযোলগর সিরেম
সাফ্যে োমনা েবর।

prkutty33@gmail.com

পবরলিে এিং তার সংরক্ষেলে প্রাধানযে বেলয় বিবভন্ন
রচনা প্রোলের জনযে আপনালের সযো্ু ি জানাই।
দোবভড – ১৯ অবতমারী প্রবতলরালধ বিবভন্ন প্রস্তুবত বনলয়
দ্খা রচনাগুব্ অতযে্ আোিযেঞ্জে। তাছাডা অবতক্ষুদ্র,
ক্ষুদ্র ও মাঝাবর দক্ষলত্র পুনরুজ্জীিলন বিবভন্ন উলেযোগ ও
বেশুশ্রম সমসযো বনরসলন প্রলয়াজনীয় পেলক্ষপগুব্ বনলয়
দ্খা রচনার অতযে্ জ্ানিধ্থে।
চন্দ্রো্ প্রধান
chandrakantapradhan2014@gmail.com

বনউ ইবডিয়া সমাচার
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সংিাে সংলক্ষপ

স্া

উদ্ভাবনের দুনেয়ভায় েতুে েতুে পদনষেপ
ক�ভানিড�ভানে ২০ হভাজভার েতুে স্ভার্টআপ

মী বিলিোনন্দ িল্বছল্ন, “আবম নিীন প্রজন্মলে
বিশ্বাস েবর, আধু বনে প্রজন্মলে বিশ্বাস েবর। তাঁরা
িালের মলতা সমস্ত সমসযো সমাধান েরলিন।” তাঁর
এই িতিিযে নতুন ভারলত িাস্তিাবয়ত হলত দেখা �ালচ্ছ।
দোবভলডর মলতা বিশ্বিযোপী বিপ�্থলয়র েবিন পবরবস্বতলতও
দেলের নিীন প্রজন্ম পরস্পলরর সলঙ্গ হালত হাত বমব্লয়
্টাি্থআলপর দক্ষলত্ ইবতহাস রচনা েলরলছন। ২০২০র ১্া
এবপ্র্ দরলে এখন প�্থ্ প্রায় ২০,০০০ নতুন ্টাি্থআপ
চা্ু হলয়লছ। আর এর মলধযে ১০ হাজার ্টাি্থআপ বিগত
১৮০ বেলন চা্ু হলয়লছ। এখন প�্থ্ দেলে ৫০,০০০
্টাি্থআপলে মঞ্জু র েরা হলয়লছ। বিগত অর্থিলর্থ মঞ্জু র েরা
্টাি্থআপগুব্লতই ১.৭ ্ক্ষ েম্থসংস্ান সৃ বষ্ হলয়লছ। দেেলে
নতুন উচ্চতায় দপঁলছ বেলত এিং ভারতলে উদ্ািলনর

৩০ িছনরর কম িয়সী দেখকনের
জনন্য শুরু িে ‘িুিা’ দিাজনা

ভা

রতীয় ঐবতহযে, সংস্ৃ বত এিং জ্ানচচ্থালে উৎসাহ
প্রোন েরলত ৩০ িছলরর েম িয়সী দ্খেলের
দগাষ্ী গলড দতা্ার ্লক্ষযে প্রধানম্রেী নলরন্দ্র
দমােী এেবি বিলের প্রে্ – ‘�ু িা’ প্রিত্থন েলরলছন।
স্াধীনতার অমৃত মলহাৎসলির এেবি অঙ্গরূলপ শুরু হওয়া
এই প্রেল্র উলদেেযে দেলে সাবহতযেচচ্থা, পিনপািন ও
রচনার পাোপাবে পুস্তে সংস্ৃ বতলে উৎসাহ প্রোন। আর
বিশ্ব স্তলর ভারত ও ভারতীয়
সাবহতযেলে তুল্ ধরা। দতমবন
বনি্থাবচত নিীন দ্খেরা
বেছু বিবেষ্ দ্খেলের সলঙ্গ
েরা ি্ার এিং বিবভন্ন
সাবহতযে উৎসলি অংেগ্রহলের
সু ল�াগও পালিন। আগামী ৩১দে জু্াইলয়র মলধযে অনু বষ্তিযে
প্রবতল�াবগতার মাধযেলম ভবিরযেলতর জনযে ৭৫ জন িহুমুখী
দ্খেলে দিলছ দনওয়া হলি। স্াধীনতা বেিলস বিলজতালের
নাম দোরো েরা হলি। এই পাডিুব্বপগুব্ প্রোলের
জনযে ১৫ই বডলসম্বলরর মলধযে পাি েরা হলি এিং আগামী
িছর ১২ই জানু য়াবর তাবরলখ জাতীয় �ু ি বেিস উপ্লক্ষযে
প্রোবেত পুস্তেগুব্ আনু ষ্াবনেভালি প্রোে েরা হলি।
সংরক্ষে প্রেল্র মাধযেলম ৬ মাস প�্থ্ প্রলতযেে দ্খেলে
প্রবত মালস ৫০,০০০ িাো েলর ছাত্িৃ বত্ত দেওয়া হলি।
India সমাচার
Samachar
2021
4৪ New
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েু বনয়ায় অগ্রেী ভূ বমোয় দপঁলছ দেওয়া ্টাি্থআপগুব্ এখন
দেলের ৬২৩বি দজ্ায় স্াবপত হলয়লছ। অর্থাৎ দেলের
প্রলতযেে রাজযে / দেন্দ্রোবসত অঞ্চল্ এই ্টাি্থআপগুব্
চা্ু হলয়লছ। গুজরাি, উত্তরপ্রলেে, েে্থািে, বেবলি এিং
মহারাল্রে ্টাি্থআলপর সংখযো সি্থাবধে। সি চাইলত দিবে
্টাি্থআপ খােযে প্রবক্য়ােরে, অযোবপ্ললেেন দডলভ্পলমটে,
তরযেপ্র�ু বতি পরামে্থ এিং িযেিসাবয়ে সহায়তা পবরলরিা
দসিা দক্ষলত্ নবরভুতি হলয়লছ। এগুব্র মলধযে ৪৫ েতাংে
্টাি্থআপ এমন রলয়লছ, দ�গুব্র দনতৃত্বোরী েল্ এেজন
মবহ্া বেল্ালেযোগী রলয়লছন। দেন্দ্রীয় সরোলরর পক্ষ দরলে
১০,০০০ দোবি িাোর “ফাডি অফ ফাডি বস্ম” এিং ৯৪৫
দোবি িাোর ্টাি্থআপ ইবডিয়া বসড ফাডি বস্লমর মাধযেলম
এই উলেযোগ েবতিো্ী হলয় উিলছ।

হ

তসনগেে ইউজ প্াতটিক দরনক
মুতক্র েনষে্য ি্যাকরন – ২০২১

দিভারতলে বসলঙ্গ্ ইউজ প্লাব্টে দরলে মুতি েরলত
প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী দ� েপর বনলয়লছন, তা িাস্তিাবয়ত
েরলত পবরলিে, িন ও জ্িায়ু পবরিত্থন ম্রেে,
গুরুত্বপূ ে্থ পেলক্ষপ বনলয়লছ। ২০১৮ সাল্ প্রধানম্রেী এর শুভ
সূ চনা েলরবছল্ন। এখন বিলেে দরলে ভারলত প্লাব্টে আিজ্থনা
আসার উপর বিবধ বনলরধ আলরাপ েরা হলয়লছ। আর বসলঙ্গ্
ইউজ প্লাব্টলের িযেিহার বনবরদ্ধ দোরো েলর এর িযেিহার
প্রবতলরাধ েরলত সমস্ত রাজযেলে
বনলে্থবেোও পািালনা হলয়লছ। নতুন
বনয়ম অনু সালর পব্বরন সহ ৪০
মাইক্লনর েম পুরু প্লাব্টে বিারা
বনবম্থত দোলনা পেযে িযেিহার েরা
�ালি না। এই ্লক্ষযে সারা দেলে
অবভ�ালনর জনযে জনসলচতনতার নতুন েম্থসূচী শুরু েরা হলচ্ছ।
েল্জ ছাত্লের জনযে এই বিরলয় প্লাব্টে হযোোরন - ২০২১ –
এর আলয়াজন েরা হলি। �ালত ছাত্ছাত্ীরা এলক্ষলত্ বেছু উদ্ািন
েরলত পালর। এর উলদেেযে প্লাব্টে আিজ্থনা দ�খালন দসখালন
দফ্া আিোলনা, আর এই আিজ্থনা এেবত্ত েরার েী েী
পদ্ধবত হলত পালর, এগুব্ বেলয় েী েী নতুন পেযে উৎপােন েরা
দ�লত পালর – তা বনলয় গলিরো হলি। বসলঙ্গ্ ইউজ প্লাব্টে
িযেিহার না েরল্ এর বিে্ েী, তা বনলয়ও এই হযোোরলনর
মাধযেলম উপায় খুঁলজ দির েরার দচষ্া েরা হলি।

েৃ

কৃতিনষেনত্র নিুন দরকড্থ : এমএসতপ –দি
সি্থাতধক গম ক্রয়, কৃতি রপ্াতনও সি্থাতধক

বর বিরলয় েু বি ভাল্া খির রলয়লছ। প্ররমবি হ্
দোবভলডর মলতা অবতমারীর মলধযে ভারত, েৃবর রপ্তাবন
দক্ষলত্ সি্থো্ীন উচ্চতম পবরসংখযোন অবতক্ম
েলরলছ। অনযেবেলে দেলের মলধযে নূ যেনতম সহায়ে মূ ্যে বেলয়
গম ও ধান ক্লয়র দক্ষলত্ সরোর, নতুন দরেড্থ স্াপন
েলরলছ। এবপ্র্ মালস শুরু হওয়া িত্থমান মালে্থবিং বসজলন
এখন প�্থ্ দরেড্থ পবরমাে ৪১৮ ্ক্ষ িন গম দেনা হলয়লছ।
এই িািে ৮২ হাজার ৬৪৮ দোবি িাো খরচ হলয়লছ, এই
ক্য় অবভ�ালনর মাধযেলম আলগই প্রায় ৪৬ ্ক্ষ েৃরে উপেৃত
হলয়লছন। স্চ্ছতা িজায় দরলখ েৃরেলের িযোঙ্ক অযোোউলটে
সরাসবর িাো জমা েরা হলয়লছ। সম্প্রবত উত্তরপ্রলেে,
বিহার, বহমাচ্প্রলেে, রাজস্ান, গুজরালির পাোপাবে জম্ু
ও োশ্ীলরও ফস্ দেনা জাবর রলয়লছ। এই ক্য় প্রবক্য়া
দের হল্ পবরসংখযোন আলরা িৃ বদ্ধ পালি। গত িছর নূ যেনতম

সহায়ে মূ ল্যে ৩৭৩.২২ দমবরেে িন গম দেনা হলয়বছ্।
অনযেবেলে ৮ই জুন প�্থ্ ৮১৬ ্ক্ষ দমবরেে িন এরও দিবে
ধান দেনা হলয়লছ। এর মলধযে খবরলফর পাোপাবে রবি েৃবর
ঋতুরও প্রায় ১০৯ ্ক্ষ দমবরেে িন ধান সাবম্ রলয়লছ।
খবরফ ঋতুর ক্লয়র মাধযেলম ধান চারীলের িযোঙ্ক অযোোউলটে
ইবতমলধযেই সরাসবর ১ ্ক্ষ ৫৪ হাজার দোবি িাোরও দিবে
জমা েরা হলয়লছ। এই ধান ক্য় এখন প�্থ্ দেলে নূ যেনতম
সহায়ে মূ ল্যে দেনা সলি্থাচ্চ পবরসংখযোন। অনযেবেলে দোবভড
মহামাবরর মলধযেই ২০২০ – ২১ অর্থিলর্থ ভারত দরলে েৃবর
পেযে রপ্তাবনর পবরসংখযোন ৪১ বিব্য়ন ড্ার অবতক্ম েলরলছ।
এবি গত িছলরর তু্নায় ১৭.৩৪ েতাংে দিবে। ২০১৭ – ১৮
সাল্ েৃবর পেযে রপ্তাবন েলর আয় হলয়লছ ৩৮.৪৩ বিব্য়ন
ড্ার। ২০১৮ – ১৯ এ ৩৮.৭৪ বিব্য়ন ড্ার। আর ২০১৯
– ২০ দত ৩৫.১৬ বিব্য়ন ড্ার।

তিগি ৫ িছনর উচ্চতশষোয় মতিোনের অংশীোতরত্ব ১৮% ি ৃতধে দপনয়নছ

“বে

ক্ষাই সম্ভািনার েরজা দখাল্” আমরা �বে
বিগত ৫ িছলর উচ্চবেক্ষার পবরসংখযোনলে
মলনাল�াগ বেলয় দেবখ, তাহল্ উচ্চবেক্ষার
দক্ষলত্ মবহ্ালের অগ্রগবতর স্পষ্ভালি দিাঝা �ায়।
বেক্ষা ম্রেে বিারা গত ১০ই জুলন জাবর েরা অ্
ইবডিয়া সালভ্থ অন হায়ার এডুলেেন বরলপাি্থ ২০১৯ –
২০ অনু সালর ২০২০ সাল্ বপএইচবড েরা ছাত্ছাত্ীর
সংখযো িৃ বদ্ধ দপলয় ২.০৩ ্লক্ষ দপঁলছলছ। ২০১৫ সাল্
এই পবরসংখযোন বছ্ ১.১৭ ্ক্ষ। উচ্চবেক্ষা দক্ষলত্ শুধু
বপএইচবড েরা ছাত্ছাত্ীলের সংখযো িৃ বদ্ধ পায় বন, এলের
মলধযে তু্নামূ ্েভালি ছাত্ীলের সংখযো িৃ বদ্ধ দপলয়লছ।
২০১৯ – ২০ বেক্ষািলর্থ ভারলত উচ্চবেক্ষা প্রবতষ্ানগুব্লত
৩.৮৫ দোবিরও দিবে ছাত্ছাত্ী ভবত্থ হলয়লছ। ২০১৫
দরলে ২০১৯ এর মলধযে উচ্চবেক্ষায় ভবত্থর দক্ষলত্ ১১.৪
েতাংে িৃ বদ্ধ দপলয়লছ। এর মলধযে ছাত্ীলের ভবত্থ ১৮.২
েতাংে িৃ বদ্ধ দপলয়লছ। বিগত এে িছলর উচ্চবেক্ষায়
৭ ্ক্ষ ৫২ হাজার ০৯৭ জন দিবে ছাত্ী ভবত্থ হলয়লছ।
১৮ দরলে ২৩ িছর িয়সী ছাত্ছাত্ীলের ভবত্থর দক্ষলত্
ছাত্ীলের সংখযো, ছাত্লের তু্নায় দিবে। ১৮ দরলে ২৩
িছর িয়সী ছাত্রা হ্ ২৬.৩ েতাংে। আর এই িয়সী
ছাত্ীরা হ্ ২৬.৪ েতাংে।

দেনশ পতরিতি্থি উচ্চতশষোর উজ্জ্বে তচত্র
l দেলে উচ্চবেক্ষা দক্ষলত্ বেক্ষেলের সংখযো ১৪,১৬,২৯৯,
এর মলধযে ৫৭.৮ েতাংে পুরুর এিং ৪২.২ েতাংে মবহ্া।
l ছাত্ীলের উচ্চবেক্ষার দক্ষলত্ ১৬বি বিশ্ববিেযো্য় এবগলয়
আলছ। এর মলধযে সিচাইলত এবগলয় আলছ রাজস্ালনর
বতনবি বিশ্ববিেযো্য়।
l ৬০.৫৩ েতাংে েল্জ গ্রামাঞ্চল্ স্াপন েরা হলয়লছ।
l বপএইচবড –র দক্ষলত্ বিবভন্ন বিজ্ান বিভালগর ছাত্ছাত্ীর
সংখযো সি্থাবধে, তার পলরই রলয়লছ োবরগবর এিং
প্র�ু বতিবিেযোর ছাত্ছাত্ীরা।
l স্াতলোত্তর পডালোনার দক্ষলত্ দেলে সি চাইলত জনবপ্রয়
বিরয় হ্ সমাজবিেযো। আর তার পরই হ্ মযোলনজলমটে
পািক্ম।
বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১ ৫

ছাত্ছাত্ীলের সলঙ্গ প্রধানম্রেীর মতবিবনময়

আমার দৃঢ় বিশ্াস, ত�ামরা অিশ্যই
তেশকে নতুন উচ্চ�ায় বনকয় যাকি

ছোত্রছোত্রীয়ের সয়গে িোে্যোলোয়প
প্ধোনমন্তী নয়রন্দ্র কমোেী

ক�োভিড অভিমোরীর সঙ্কট�োলে ছোত্রছোত্রীলের স্োলথ্যের �থো মোথোয় করলে ক�ন্দীয় সর�োর অিযেন্ত সংলেেনশীে এ�টি
গুরুত্বপূর্ণ ভসদ্োন্ত ভনলয়লছ। অভিিোে� ভিলসলে এই গুরুত্বপূর্ণ ভসদ্োন্ত ভনলয় প্রধোনমন্তী নলরন্দ কমোেী, ভসভেএসভস –র েশম
করেরীর কেোলড্ণর পরীক্ো েোভিে �রোর পর এেোর দ্োেশ করেরীর কেোলড্ণর পরীক্োও েোভিে �লরলছন। এই েের যেন ভিভন
ভনলের মুলে ক�োষরো �লরন, িেন ছোত্রছোত্রী ও অভিিোে�লের কেিোরোয় স্ভতির েক্র ফুলট ওলে। এই ভসদ্োলন্তর পর ৩রো
েুন ক�ন্দীয় ভশক্ো মন্ত�, ছোত্রছোত্রী ও িোলের ভপিোমোিোলের সলগে িোেু্ণ য়োে েোি্ণ োেোলপর আলয়োেন �রলে িেোৎই কসেোলন
প্রধোনমন্তী কপৌঁলছ যোন। িোঁর এই িেোৎ আগমন স�ে অংশগ্রির�োরীর �োলছ এ�টি আনন্দেোয়� অভিজ্ঞিো িলয় ওলে।
িোরপর প্রধোনমন্তী ছোত্রছোত্রীলের সলগে সিে েোি্ণ োেোলপর মোধযেলম িোলেরল� কপ্রররো কযোগোন।

এ

ই িাত্থা্ালপর সময় ছাত্ছাত্ীরা দখা্া মলন প্রধানম্রেীলে
বনলজলের েু বচি্া, েু ভ্থািনার েরা িল্ আর তালের মতামত
জানায়। প্রধানম্রেীও পরীক্ষা বনলয় দোবভলডর সঙ্কলি সতে্থতা
এিং তালের ভবিরযেৎ বনলয় েরা িল্ন। ছাত্ছাত্ী এিং অবভভািেরা নৃ তযে,
বিবভন্ন ইউবিউি সঙ্গীত চযোলন্, িযোয়াম, এমনবে রাজনীবত বনলয়ও নানা
রেম প্রশ্ন েরল্ও প্রধানম্রেী, তার জিাি দেন। পাোপাবে বতবন পরীক্ষা
িাবত্ েরার পর সমলয়র সবিযেিহার েরা জনযে ছাত্ছাত্ীলের ভারলতর
স্াধীনতার ৭৫ িছর পূ বত্থ উপ্লক্ষযে এই বিরয় বনলয় পডাশুনা ও গলিরো
েরলত এিং এেবি প্রিন্ ব্খলতও িল্ন। �া বিলের ভালি ছাত্ছাত্ীলের
বনজস্ এ্াোর স্াধীনতা সংগ্রামীলের অংেগ্রহে বনলয় ব্খলত হলি। তালের
সলঙ্গ িাত্থা্ালপর বেছু মজাোর অংে বনম্নরূপ :

প্ধোনমন্তী কমোেী : আবম হিাৎ েলরই দতামালের আল্াচনার মলধযে েুলে

পলডবছ। বেন্তু আবম দতামালের বিরতি েরলত চাইনা, দতামরা অতযে্
হাবসখুবে দমজালজ বছল্, আর োলরার মলধযেই পরীক্ষার দোলনা চাপ দেখলত
পাবচ্ছ না। তাহল্ দতামরা সিাই দেমন আলছা? দতামালের বে পরীক্ষা বনলয়
আর দোলনা চাপ আলছ ?
ছোত্রছোত্রীরো : হযোঁ সযোর, অিেযেই।
৬

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

িোরয়ের নিীন প্জন্ম রেেো
পভজভেি, েেেোই প্র্ো�ভে�র্োল।
কনভেিোি� নো কিয়ি কেোমরো
সমস্ত সমসর্োগুভলয়� ভনয়জয়ের
শভতিয়ে রূপোন্তভরে �য়র নোও।
কেোমরো কর নেু ন নেু ন উদ্োিন
�য়রো, আর রে নেু ন ভ�ছু
কশয়�ো, কসগুভল কেোমোয়ের ময়ন
নেু ন আত্মভিশ্োস জোভিয়ে
কেোয়ল।
- প্ধোনমন্তী নয়রন্দ্র কমোেী

ভিিে ৪ – ৫ প্জয়ন্ম ক�উ এমনভে কেয়�ভন, কশোয়ন
ভন। ভ�ন্তু আমোয়ের জীিৎ�োয়ল এই ভিপর্যে
এয়সয়ছ। রভেও সমস্ত িোরেিোসী কজোর িলোে িলয়ছ,
রো আমরো এয়� হোরোয়িো। আর ভিপর্যে কিয়�
কিভরয়ে আসয়িো এিং নেু ন প্োণশভতি ভনয়ে কেশয়�
এভিয়ে ভনয়ে রোয়িো। আমোয়ের ভময়ল ভময়শ এভিয়ে
করয়ে হয়ি। আভম েৃ ঢ়িোয়ি ভিশ্োস �ভর কর কেোমরো
কর�োয়নই রোয়ি, কেোমরো এ�সয়গে এয়িোয়ি এিং
কেশয়� নেু ন নেু ন উচ্চেোে কপঁয়ছ কেয়ি।

প্ধোনমন্তী কমোেী : সু তরাং পরীক্ষা বনলয় ভািনািা

প্ধোনমন্তী কমোেী : তার মালন আমার দ্খা িইিা দোলনা

দতামরা দেমন ্ালগ ?
ছোত্র : সযোর, আমালের দতা বনয়ম দমলন চ্লত হলি। আপবন
দ�মন এখুবন ি্ল্ন, বেছু মানু র মাস্ পলর না। আর দোবভড
প্রবতলরাধী বনয়মাি্ীও পা্ন েলর না। এিা অতযে্ েু ঃখজনে।
োরে আমালের সরোর, এিং আ্জ্থাবতে সংস্াগুব্ এই
অবতমারী সম্লে্থ এত সলচতনতা েম্থসূচীর আলয়াজন েলরলছ।
এই মানু লররা �খন তা িুলঝও দিালঝ না, তখন খুি খারাপ ্ালগ।
আবম আপনালে এেিা বিরয় ি্লত চাই। আমালের এ্াোয়
্েডাউন তুল্ দেওয়ার পর আমরাও এেিা সলচতনতা
অবভ�ালনর আলয়াজন েলরবছ্াম। আমরা �রা�রভালি দোবভডদরাধী বনয়মাি্ী সম্লে্থ সাধারে মানু রলে সলচতন েরলত,
োরীবরে েূ রত্ব িজায় রাখলত, মাস্ পরা এিং বনয়বমত হাত
দধাওয়ার প্রলয়াজনীয়তা দিাঝালত দিে বেছু পরনািে েলরবছ।
প্ধোনমন্তী কমোেী : গত পরশু প�্থ্ অর্থাৎ ১্া জুন প�্থ্
দতামরা সিাই পরীক্ষায় িসার প্রস্তুবত বনবচ্ছল্। আর দস
জনযে �রা�র সময়সারেী এিং পবরে্না অনু �ায়ী পডালোনা
েরবছল্। বেন্তু এখন পরীক্ষা িাবত্ হওয়ায় এেবি েূ নযেতার
সৃ বষ্ হলয়লছ। দতামরা এই েূ নযেতা বেভালি পূ রে েরলি?
ছোত্র : সযোর, আবম আপনালে এেিা েরা ি্লত চাই দ�, এই
বসদ্ধা্ দনওয়ার আলগ আপনারা অলনে বেছু বনলয় ভািবছল্ন।
আবম আপনার দ্খা ‘এসিাম ওয়াবরয়রস’ িইবি বনলয় বেছু
ি্লত চাই। আবম �খন েেম দশ্রেীর ছাত্, তখন এেবেন
ে্োতা দরলে গুয়াহাবি আসার পলর বিমান িন্দলর আপনার
দ্খা িইবি দেবখ। তখন আমার মাধযেবমে পরীক্ষা শুরু হওয়ার
মুলখ। তক্ষুবন িইবি বেবন। তার পর দরলে প্রায় এে মাস
ধলর দরাজ িইবি পলডবছ। সযোর, আপবন এেিা পরামে্থ বেলয়
িইবি শুরু েলরলছন দ�, পরীক্ষালে উৎসি বহলসলি বনলত হলি।
সু তরাং উৎসি বনলয় ভয় পাওয়ার প্রশ্ন দোরা দরলে আলস সযোর।
�খন আমরা উৎসলির জনযে প্রস্তুবত বনই, আমরা শুধু দসিালে
সাফ্যেমবডিত েরলত চাই। আপবন িইবি দের েলরলছন দ�ালগর
মহান ম্রে বেলয়। এই েু বি বিরয় আমার সলঙ্গ রলয় দগলছ।

োলজই ্াগল্া না। োরে আবম ‘এসিাম ওয়াবরওর’ িইলয়
ব্লখবছ, দতামরা েখনই চাপ বনওনা, তাহল্ দতামরা দেন চালপ
আলছা ?
ছোত্র : সযোর, আমরা �খন প্রবতবেন প্রস্তুবত বনই, তখন দোলনা
চাপ রালে না।
প্ধোনমন্তী কমোেী : তাহল্ েখন চাপ রালে ?
ছোত্র : গভীরভালি ভািল্ দোলনা চাপ দনই। ছাত্ছাত্ীলের
স্াস্যে, সু রক্ষা অতযে্ গুরুত্বপূ ে্থ। এই মহান বসদ্ধাল্র জলনযে
আমরা বচরো্ আপনার োলছ ঋেী রােলিা।
প্ধোনমন্তী কমোেী : বহলতশ্বর েম্থা বজ ! আপবন দেখবছ পঞ্চেু্ায়
রালেন! আবম দসখানোর দসক্টর ৭এ অলনে িছর বছ্াম।
ছোত্র : সযোর, এখালন আপনার অলনে সমর্থে আলছ। আর তারা
আপনালে আিার দেখলত চান।
প্ধোনমন্তী কমোেী : তুবম িল্া, তুবম েেম দশ্রেীর িপার বছল্।
তুবম হয়লতা বিােলে সলি্থাচ্চ নম্বর পাওয়ার জনযে প্রস্তুবত বনবচ্ছল্।
এখন পরীক্ষািাই িাবত্ হলয় দগ্। তাহল্ েী হলি ?
ছোত্র : নানারেম প্রতযোো বছ্। তিু এই বসদ্ধা্িা আমার ভাল্া
দ্লগলছ। এই অবতমারীর সময় পরীক্ষায় িসা বনলয় ছাত্ছাত্ী ও
অবভভািেলের মলন নানা রেম উলবিগ ও েু বচি্া িৃ বদ্ধ পাবচ্ছ্।
দসই েু বচি্া চরম সীমায় দপঁলছ বগলয়বছ্। এমনবে আমরাও
িুঝলত পারবছ্াম দ� পরীক্ষায় িসািা বনরাপে না-ও হলত
পালর। আপবন এেবি োরুে বসদ্ধা্ বনলয়লছন। আবম বিশ্বাস
েবর আমার মলতা �ারা েেম দশ্রেীলত ভাল্া ফ্ েলরলছ,
এিালরও �ারা ভাল্া প্রস্তুবত বনলয়বছ্, তালের পবরশ্রম িৃ রা �ালি
না। অবজ্থত জ্ান আমালের সলঙ্গই রালে। �ারা বনরিবচ্ছন্নভালি
ভাল্া প্রস্তুবত বনবচ্ছ্, তারা দ� দোলনা পবরবস্বতলতই ভাল্া
ফ্ েরলি।
প্ধোনমন্তী কমোেী : বিে আলছ িাচ্চারা, �খন অলনলে
বনলজলেরলে সাহসী ভালিন, আর িল্ন দ� তালের মাস্ পরার
প্রলয়াজন দনই, আর তারা �খন দোলনা বনয়ম মালনন না, তখন

দতামালের মন দরলে �ায় বন। দতামরা বনলজলের িাবডলত
আলছা, দতামালের সলঙ্গ আমার এই িাত্থা্াপ দতামার
িািা-মাও শুনলছন। তাঁলেরলে বজলজ্স েরবছ, আপনালের
বে মলন হয়, দমলয় এখন চাপ (পরীক্ষার) দরলে মুতি
হলয়লছ ?
ছোত্র : সযোর, এিা এেিা ভাল্া বসদ্ধা্। োরে, সারা
দেলের পবরবস্বত সবতযেই খারাপ। এই অিস্ায় ছাত্ছাত্ীরা
দ� চাপমুতি হলয়লছ, এিা তালের ভবিরযেৎ জীিলনর
প্রস্তুবতর দক্ষলত্ বনবচিতভালিই সু ফ্োয়ে হলি।
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৭

ছাত্ছাত্ীলের সলঙ্গ প্রধানম্রেীর মতবিবনময়
এিছর আমরো স্োধীনেোর ৭৫ িছয়র প্য়িশ �রয়ে িয়লভছ।
কেোমরো ভ� ভনয়জয়ের কজলোে স্োধীনেো সংগ্োয়মর সমে
�ী �ী হয়েভছল, কস ভিেয়ে এ�ভে প্িন্ধ ভল�য়ে পোরয়ি ?
কেোমরো পভরয়িয়শর জনর্ও ভ�ছু �য়রো। �োরণ আমোয়ের পৃভিিী
এিং প্�ৃভেয়� রক্ষোর েোভেত্ব পোলন �রয়ে হয়ি। পোশোপোভশ
আন্তজ্যোভে� করোিো ভেিস আসয়ছ। এই উপলয়ক্ষর্ করোিোির্োস
শুরু �য়রো এিং পভরিোয়রর স�লয়� ভনয়ে অির্োস �য়রো।
সোময়ন অয়ন� আন্তজ্যোভে� ক্ীডো অনু ষ্োন আয়ছ, ওভলভপি�
আয়ছ। আমোয়ের কেশ কিয়� কর প্ভেয়রোিীরো এিোয়রর ওভলভপিয়�
অংশগ্হণ �রয়ে িয়লয়ছন, েোঁয়ের সপিয়�্য আমোয়ের জোনো
উভিে।

প্ধোনমন্তী কমোেী : বেন্তু আমার প্রলশ্নর উত্তরিা বেল্ না।

এেজন নিীন িন্ু হাত তুল্লছ, দস এখনও ি্ার সু ল�াগ পাই
বন। দতামার নাম েী ?
ছোত্র : সযোর, আমার নাম চন্দন দহগলড। সযোর, আবম মলন েবর,
এিাই আমার জীিলন দের পরীক্ষা বছ্ না। ভবিরযেলত আলরা
অলনে পরীক্ষায় িসলত হলি। ভবিরযেলতর ঐ পরীক্ষাগুব্র জনযে
দ�ন ভাল্াভালি প্রস্তুবত বনলত পাবর, দসজনযে আমালের সু স্
রােলত হলি।
প্ধোনমন্তী কমোেী : বিে আলছ। এখন দতামরা পরীক্ষার চাপ
দরলে মুতি হলয়লছা। এখন দতামরা বে জু্াইলয় শুরু হওয়া
আইবপএ্ দেখলি ? না বে চযোবম্য়ান্স ্ীগ ফাইনা্, না বে
দরেঞ্চ ওলপন, না বে ওব্বম্ে ? ভারত দরলে োরা এিার
ওব্বম্লে অংেগ্রহে েরলত চল্লছন ? তাঁলের দপ্রক্ষাপি
দেমন ? না বে দতামরা আগামী ২১দে জুলনর অনু বষ্তিযে বিশ্ব
দ�াগা বেিস বনলয় ভািনা – বচ্া েরলছা ?
ছোত্র : সি ে’িা, সযোর।
প্ধোনমন্তী কমোেী : ঐ চেমা পরা দমলয়বি বেছু ি্লত চাইলছ ?
দস অলনেক্ষে বেছু ি্ার সু ল�াগ পায় বন।
ছোত্রী : দ� মহুলত্থ আবম শুলনবছ দ� আপবন পরীক্ষা িাবত্
েলরলছন, আবম খুি খুবে হই। আর চাপমুতি। বেন্তু এখন আমরা
জাবন দ� আমালের বিবভন্ন প্রবতল�াবগতামূ ্ে পরীক্ষার জনযে
প্রস্তুবত বনলত হলি। আলগ আমরা দিালড্থর পরীক্ষার জলনযে প্রস্তুবত
বনতাম। আর তার পর প্রবতল�াবগতামূ ্ে পরীক্ষার জনযে। বেন্তু
এখন দ�লহতু এলতািা সময় দপ্াম, আমরা প্রবতল�াবগতামূ ্ে
পরীক্ষার জলনযে অলনে ভাল্াভালি প্রস্তুবত বনলত পারলিা।
প্ধোনমন্তী কমোেী : তুবম েী ি্লছা, তা দতামার িাবডর সিাই
শুনলছ। �বে তালেরলে বজলজ্স েবর তাহল্ তুবম ধরা পলড
�ালি।
ছোত্র : না সযোর, আবম এিং আমার ভাই প্রবতবেন ৩০ বমবনি
দ�াগাভযোস েবর। তাছাডা মন তরতাজা রাখলত আবম তি্া
িাজাই। আবম এে িছর ধলর তি্া িাজালনা বেখবছ।
প্ধোনমন্তী কমোেী : ঐ দ� দমলয়বি আঙু ্ তুল্লছা, হযোঁ িল্া,
৮
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প্ধোনমন্তী কমোেী : আমালের দেলে এিা

ি্া হয় দ�, স্াস্যেই সম্ে। দতামরা
োরীবরে সু স্তার জনযে েী েলরা ? েতিা
সময় িযেয় েলরা এিং েী েী েলরা ?
ছোত্র : সযোর, আবম ও আমার দছাি ভাই
প্রবতবেন সোল্ ৩০ বমবনি দ�াগা ও
অনযোনযে োরীবরে েসরৎ েবর।

েী ি্লি?
ছোত্রী : আবম রাজস্ালনর জয়পুর েহলর বেবলি পািব্ে স্ুল্র
বিােে দশ্রেীর ছাত্ী। আমার নাম জন্নত সােেী। আবম আপনার
দিাড্থ পরীক্ষা িাবতল্র বসদ্ধা্লে স্াগত জানাই। এই বসদ্ধা্
িত্থমান পবরবস্বতর বনবরলখ অতযে্ সবিে। োরে ছাত্ছাত্ীলের
সু রক্ষা এিং সু স্তা িজায় রাখা অতযে্ জরুরী। আমালের সম্ূ ে্থ
বিশ্বাস আলছ দ� বসবিএসবস এিং তাঁলের মূ ্যোয়ন পদ্ধবত দরলে
আমরা ্াভিানই হলিা।
প্ধোনমন্তী কমোেী : সমস্ত অবভভািেরা ব্রিলনর সামলন আসু ন।
ছাত্ছাত্ীরা দ� সবতযে েরা ি্লছ, দসিা িুঝলত আমার সু বিধা
হলি। আবম, আমার সামলন এে �ু িেলে দেখলত পাবচ্ছ। ঐ দ�
সাো োি্থ পরা ভদ্রল্াে েরা ি্লছন।
ছোত্র : সযোর, আমার মা এখালন দনই। �খন আমরা এেসলঙ্গ
িলস বছ্াম, তখন মা িল্বছল্ন, বচ্া েবরস না, দমােীবজ
আলছন। বতবন পরীক্ষা বনলয় সবিে বসদ্ধা্ দনলিন।
প্ধোনমন্তী কমোেী : এই মাত্ আবম সিাইলে িল্বছ, পরীক্ষার
বিরয়বি দরলে দিবরলয় আসলত। আমরা বে অনযে বেছু বনলয় েরা
ি্লত পাবর ?
আভিিোি� : অিেযেই সযোর। আমার ি্া উবচত আজ োহরুখ
খালনর সলঙ্গ দেখা হল্ও এতিা খুবে হতাম না, �তিা আপনালে
দেখলত দপলয় হলয়বছ। এেিা স্প্ন সবতযে হ্। আপবন দসরা।
প্ধোনমন্তী কমোেী : এিছর আমরা স্াধীনতার ৭৫ িছলর
প্রলিে েরলত চল্বছ। দতামরা বে বনলজলের দজ্ায় স্াধীনতা
সংগ্রালমর সময় েী েী হলয়বছ্, দসবিরলয় এেবি প্রিন্ ব্খলত
পারলি ?
ছোত্র : হযোঁ সযোর অিেযেই। আমরা ব্খলত পারলিা।
ছোত্রছোত্রী ও অভিিোি�য়ের উয়দেয়শর্ প্ধোনমন্তী : দতামালের
অবভজ্তাগুব্ দতামালের ভবিরযেৎলে ঋদ্ধ েরলি। দতামালের
এ্াোর মানু রলের নবরভুতি েলরা, �ালত �খনই েলরানা বিো
দপঁলছায়, তাঁলের বিোেরে সম্ভি হয়। এই দসিালে দতামালের
োলজর অঙ্গ েলর দতাল্া।
প্রধানম্রেীর সম্ূে্থ িতিৃতাবি দোনার
জনযে এই বেউআর দোডবি স্যোন
েরুন।

বিধান চন্দ্র রায়

িযেবতিত্ব

নিনে মুখ্যমন্ত্রী কেন� কবনি �নর
ডভাক্ভার সন্ভাধে পছন্দ �রনতে

“দযখাতি নচনকৎসা নিে্ার জি্ ভাতোিাসা থাতক, দসখাতি মািিোর
জি্ দপ্রমও থাতক।” ফাোর অফ দমনডনসি, ফাোর নহতপাতরেটিতসর এই
িক্তি্ ডাঃ নিধাি চন্দ রাতের দষ্তত্র সম্পূণ্ প্রতযাজ্। নযনি একজি
রাজনিনেক দিো িা মুখ্ম্রিী দথতক অতিক দিনশ কতর নিতজতক
সি্ো ডাক্তার সত্াধতি ডাকা পিন্দ করতেি।... ইনন্ডোি দমনডতকে
অ্াতসানসতেশতির প্রনেষ্াো হওোর পাশাপানশ ডাঃ রাে এই সংথিার
অধ্ষ্ও নিতেি। নেনি িেতেি, “দেতশ প্রকৃ ে স্বরাজ েখিই আসতে
পাতর যখি দেশিাসীর শরীর ও মি উভে নেক দথতকই সুথি হতে
উঠতি।” আর দসজি্ োঁর জন্মনেি ১ো জুোইতক প্রনে িির জােীে
নচনকৎসক নেিস রূতপ পােি করা হে।

ড.

বিধান চন্দ্র রায় ১৮৮২ সাল্র ১্া জু্াই তাবরলখ তৎো্ীন এেবি দরেড্থ। দেলে বফলর বতবন এলের পর এে �ােিপুর
বিহালরর পািনা দজ্ার িাঁবেপুর গ্রালম জন্মগ্রহে েলরন। বিবি হাসপাতা্, বচত্তরঞ্জন দসিাসেন, েম্া দনলহরু হাসপাতা্,
বতবন ১৮৯৭ সাল্ পািনার েল্বজলয়ি স্ু্ দরলে বভলক্টাবরয়া ইনব্টবিউেন এিং বচত্তরঞ্জন েযোন্সার হাসপাতা্ স্াপন
দমবরেে পাে েলরন। বতবন ইটোরবমবডলয়ি পাে েলরন ে্োতার েলরন। বচত্তরঞ্জন দসিাসেন স্াপন েলরবছল্ন ১৯২৬ সাল্। ডাঃ
দপ্রবসলডবন্স েল্জ দরলে। তারপর আিার পািনা েল্জ দরলেই বিধান চন্দ্র রালয়র জীিলন গুরুত্বপূ ে্থ দমাড আলস ১৯২৩ সাল্,
গবেত বিরলয় বি.এ. অনাস্থ েলরন। তারপর দিঙ্গ্ ইবঞ্জবনয়াবরং �খন বতবন রাজনীবতলত পা রালখন এিং িযোরােপুর দরলে বনে্থ্ীয়
েল্জ এিং ে্োতা দমবডলে্ েল্লজ ভবত্থর েরখাস্ত জমা দেন। প্রবতবনবধরূলপ দভালি োঁবডলয় তৎো্ীন জনবপ্রয় দনতা সু লরন্দ্র নার
উভয় প্রবতষ্ালনই ভবত্থর জনযে বনি্থাবচত হল্ দমবডলে্ েল্লজ ভবত্থ িযোনাজ্থীলে হাবরলয় দেন। ১৯২৮ সাল্ তাঁলে অবখ্ ভারতীয় েংলগ্রস
হওয়ার বসদ্ধা্ দনন। দমবডলে্ েল্লজ পডার জনযে বতবন ে্োতায় সবমবতর সেসযে বহলসলি দিলছ দনওয়া হয়। মহাত্া গান্ী �খন “সবিনয়
িসিাস শুরু েলরন। েবরত আলছ, বিে দসই সময় তাঁর বপতা চােবর অিজ্া আলন্দা্ন” শুরু েলরবছল্ন, তখন িাং্ায় এই আলন্দা্লনর
দরলে অিসর গ্রহে েলরন। দসই সময় পাবরিাবরে অর্থননবতে গুরুোবয়ত্ব পা্ন েলরন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এভালি বতবন ১৯৩৩
অিস্া খারাপ হওয়ায় তাঁর োলছ সি িই দেনার পয়সাও বছ্ না। সাল্ ে্োতার দময়র হন।
এিা দসই সময় বছ্, �খন ইংলরজ
দেে স্াধীন হওয়ার পর েংলগ্রস
োসেরা িঙ্গভলঙ্গর বসদ্ধা্ বনলয়বছ্।
পাবি্থ পবচিমিলঙ্গর মুখযেম্রেী রূলপ ডাঃ
পভচিমিয়গের উন্নেয়নর জনর্ েোঁর
এই বসদ্ধাল্র বিরুলদ্ধ দেলে দ�
বিধানচন্দ্র রালয়র নাম প্রস্তাি েলর।
অসং�র্ �োয়জর ভিভতিয়ে েোঁয়�
আলন্দা্ন শুরু হলয়বছ্, বিধানচন্দ্র
বেন্তু বতবন তখন বচবেৎসা দপোয় অবধে
রায় দসই আলন্দা্লন সাবম্ হলত
মলনাল�াগ বেলত চাইবছল্ন। বিরয়িা
আধু ভন� িয়গের রূপ�োর িলো হে
দচলয়বছল্ন। বেন্তু দোলনা ভালি
িাপুবজর োলন দপঁলছায়। বতবন বনলজ
বনলজর মনলে দিাঝান। আর ভাল্া
তখন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়লে দিাঝান
বচবেৎসে হলয় দেলের দসিা েরার সংে্ গ্রহে েলরন।
এিং মুখযেম্রেী হওয়ার জনযে রাবজ েলরন। ১৯৪৮ দরলে ১৯৬২ প�্থ্
বতবন এতই বনষ্ার সলঙ্গ পডালোনা েরলতন দ� পলেলি মাত্ ১২০০ ক্মাগত ১৪ িছর বতবন পবচিমিলঙ্গর মুখযেম্রেী বছল্ন। বেন্তু বচবেৎসা
িাো বনলয় ১৯০৯ সাল্ দসটে িালর্থাল্াবমউ হাসপাতা্ দরলে এম.আর. েরলত ভাল্ািাসলতন িল্, েখনও দরাগীলের দসিা েরার সু ল�াগ
বস.বপ ও তারপর এফ.আর.বস.এস েরার জনযে ্ডিন দপঁলছ �ান। দসই ছালডন বন। বতবন পবচিমিলঙ্গ ৫বি নতুন েহর স্াপন েলরন। দসগুব্
দমবডলে্ েল্লজর বডন দোলনা এবেয়ার ছাত্লেই দসই েল্লজ হ্ – েু গা্থ পুর, ে্যোেী, বিধাননগর, অলোেনগর এিং হািরা। দেে
ভবত্থ েরার পলক্ষ বছল্ন না। দসজনযে বতবন তাঁর আলিেন খাবরজ েলর এিং সমালজর জনযে তাঁর দসিা ও অিোনলে মারায় দরলখ ১৯৬১
দেন। বেন্তু বিধানচন্দ্র রায়ও েলম �াওয়ার পাত্ বছল্ন না। এেবি সাল্ ভারত সরোর, তাঁলে ভারতরত্ন উপাবধলত ভূ বরত েলর। এিা
আলিেনপত্ খাবরজ েলর বেল্, বতবন আলরেবি জমা দেন, তারপর অতযে্ সংল�ালগর বিরয় হ্, বতবন দ� ১্া জু্াই তাবরলখ জন্মগ্রহে
তৃতীয়, তার পর চতুর্থ, এভালি এলের পর এে ২৯বি আলিেনপত্ েলরবছল্ন, ১৯৬২ সাল্ দসই বেলনই বতবন বিশ্বলে বিোয় জাবনলয়
খাবরজ হওয়ার পর ৩০তম আলিেনপত্বি গ্রহে েলর তালে ভবত্থ চল্ �ান। তাঁর মৃ তুযের আলগ বনলজর িাবডবিলে এেবি নাবস্থংলহাম
েরা হয়। বতবন মাত্ ২ িছর বতন মালসর মলধযেই এম.আর.বস.বপ চা্ালনার জনযে োন েলর বগলয়বছল্ন। এই নাবস্থংলহালমর নাম তাঁর মা
এিং এফ.আর.বস.এস পরীক্ষায় সাফল্যের সলঙ্গ উত্তীে্থ হন। দসিা বছ্ অলোরোবমনী দেিীর স্ৃবতলত রাখা হয়।

বনউ ইবডিয়া সমাচার
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প্রচ্ছে োবহনী

জাতীয় বচবেৎসা বেিস

পৃথিবীতে
দেবেতূ েরা
“অি্যোৎ ধন এিং ক�োয়নো ভিয়শে �োমনো ভনয়ে নে, করোিীর কসিোর জনর্, ময়নর ময়ধর্
�রুণোিোি জোভিয়ে করয়� ভরভন �োজ �য়রন, ভেভন সি্যয়রেষ্ ভিভ�ৎস� হন।“ অয়ন� শেোব্ী
আয়ি আিোর্যর্ িরয়�র িলো এই �িোভে ক�োভিড মহোমোরীর সঙ্কে�োয়ল ভিভ�ৎস�য়ের এিং
�য়রোনো করোদ্োয়ের জীিয়নর কপ্ভক্ষয়ে অের্ন্ত সভি�িোয়ি প্য়রোজর্ হয়েয়ছ।
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িগেোন এ�েোর েীেন ভেলয় মোনুষল� পৃভথেীলি
পোেোন। ভেভ�ৎস�রো কসই মোনেল� েোর েোর েীেন
েোন �লরন। যেন আমরো ভনলেরোই শোরীভর� েূরত্ব
েেোয় করলে ভনলেলের রক্ো �রভছ, এ�ই সমলয়
ক�োভিড অভিমোরীর প্রভিকূে পভরভথ্ভিলিও ভনলেলের
পভরেনলের কথল� েূলর কথল� ভেভ�ৎস�রো করোগীলের
েীেন রক্োর মোধযেলম কেলশর কসেোয় ভেন-রোি �োে
�রলছন। েোগোিোর ৮ – ১০ �ন্ো ধলর শরীলর ভপভপই
ভ�ট পভরধোন �লর এেং অনযেোনযে ভনরোপত্ো উপ�রলরর
কেোঝো েিন �লর ভেভ�ৎস�, বেজ্ঞোভন�, কসভে�ো,
অযেোম্ুলেন্স �মমী, সোফোই�মমী এেং সংভলিষ্ট স�ে �লরোনো
কযোদ্োলের েহুমূেযে অেেোলনর শভতিলিই কেশ ক�োভিলডর
ভেরুলদ্ েডোইলয় েলয়র পলথ এভগলয় েলেলছ।

্

দষ্নৌলয়র বেং জজ্থ দমবডলে্ ইউবনভাবস্থবির ৪১ িছর িয়সী নিীন
বচবেৎসে ডাঃ সু বমত রুংিা প্রায় দেড িছর ধলর দোবভড বডউবি এিং
সংবলিষ্ িযেিস্াপনার সলঙ্গ �ু তি রলয়লছন। বিশ্বিযোপী মহামারীর ববিতীয় দেউ
এল্ বতবন বনলজও এই সংক্মলের বেোর হন। বেন্তু বতবন বেছু বেলনর মলধযেই সু স্
হলয় আিার দোবভড দরাগীলের দসিায় ঝাঁবপলয় পলডন। বেন্তু তার সমসযো আিার
দিলড �ায়, �খন তাঁর বচবেৎসে স্ত্রীও দোবভলড আক্া্ হন। সু বমত রান্না েরলত
পারলতন না। িাবডর োজ েরার জনযে দোলনা সহায়েলে ডাো সম্ভি বছ্ না। গ্রাম
দরলে িয়স্ িািা-মা দে দডলে আনার েরাও ভািলত পারবছল্ন না। বতবন িল্ন,
“দসই সময়োর েলষ্র েরা আবম েব্ বেলয় িে্থনা েরলত পারলিা না। িাবডর সিাই
সমসযোয়, আর অনযে বেলে দেে এে আজি সঙ্কলির মধযে বেলয় �াবচ্ছ্। মলনর মলধযে
পবরিালরর �ত্ন দনওয়ার পাোপাবে দ�ভালিই দহাে দেেিাসীর োলজ ্াগার েরা
ভািবছ্াম”। গযোলট্াএলটেলরা্বজর বিলেরজ্ সু বমত, বপবপই বেি পলর এলডিালস্াবপ
িা অনযে দোলনা ধরলের বচবেৎসা েরলত সমসযোর সম্ু খীন হবচ্ছল্ন।
অলনে েটো ধলর বপবপই বেি পলর দোবভলডর বিরুলদ্ধ ্ডাই চাব্লয় দ�লত
ডাতিারলের েম সমসযোর সম্ু খীন হলত হয় না। দোবভলডর প্ররম দেউলয়র সময়
বেবলি আ্জ্থাবতে বিমান িন্দলর েম্থরত বেবলি নগর বনগলমর জনস্াস্যে বিভালগর
মহামারী বিলেরজ্ (এবপলডবমও্বজ্ট) ৪৭ িছর িয়সী ডাঃ অজয় েুমার, বিলেে
দরলে আসা �াত্ীলের পরীক্ষার োজ েরবছল্ন। বতবন িল্ন, “বপবপই বেি পরা
দসই সময় নতুন বিরয় বছ্। তখন তা অতযে্ েমিন্ ্াগলতা। ঐ দপারাে পলর
িাররুলম �াওয়া দ�ত না। দস জনযে মাপ েলর জ্ দখলত হলতা”। বতবন �খন
িাবডলত বফরলতন তখন বনলজর িযেিহালরর জনযে এেবি িাররুমলে আ্াো েলর
দরলখবছল্ন। দসখালন বনলজর সমস্ত জামাোপড প্ররলম পিাবেয়াম পারমযোঙ্গালনি
বেলয় ধু লয় এেপালে রাখলতন। তারপর দসগুব্লে গরম জ্ এিং অযোবটেলসপবিে
দেল্ পবরস্ার েরলতন। তারপর ডাঃ অজয় তাঁর বেনবন্দন বডউবি দরলে বফলর
েুষ্ এিং চম্থলরালগর দরাগীলের বচবেৎসার জনযে দ�লতন। দোবভলডর সঙ্কিোল্র
মলধযেই বতবন ৩০ – ৪০ হাজার চম্থলরাগীর বচবেৎসা েলরলছন। এই সমলয় ১৭ই
এবপ্র্ তাবরলখ তাঁর জন্মবেন বছ্। িাবডর দছল্লমলয়রা প্রস্তুবত বনলয় দরলখবছ্।
বেন্তু দসবেনই বতবন দোবভড পবজবিভ হলয় পলডন। তাঁর বনলজর হৃেলরালগর সমসযো
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জাতীয় বচবেৎসা বেিস

২৪ ঘন্ো অভিরোয়ন গ্রুপ
�র্োয়টেন পট্টনোয়ে�

দকানভতডর নবিেীে দেউতের সমেও আমাতের সশস্ত্র িানহিীগুনের
সেস্রা অসমসাহসী ভপূ নমকা পােি কতরি। নিমািিানহিীর গ্রুপ
ক্াতটেি এ. দক পট্টিাতেক এই সঙ্কতটর সমতে জরুরী নভনতিতে
দেতশর দসিা করাতক নিতজর দসৌভাি্ এিং সন্তুনটির কারণ িতে
মতি কতরি। এনপ্রে মাতস অনসিতজি পনরিহতণর অনভযাতি গ্রুপ
ক্াতটেি পট্টিাতেক রেমািে অন্তে্ শীে এিং আন্জ্ ানেক উডাতি
দিেৃ বে নেতে অনসিতজি নসনেন্ডার পনরিহণ করনিতেি। োঁর
দিেৃ তবে ৩০০০ এরও দিনশ ঘন্াে ১৬০টি আন্জ্ ানেক নমশতি
সাফে্ এতসতি। দেতশর মতধ্ও দয অনসিতজি ট্াঙ্কারগুনে এক
প্রান্ দথতক আতরক প্রাতন্ দপৌঁিতে ২ – ৩ নেি োিার কথা
নিে, দসগুনেতক োঁরা ২ – ৩ ঘন্াে দপৌঁতি নেতেতিি। প্রধািম্রিী
িতরন্দ দমােী, জে, থিে ও আকাতশ দকানভতডর নিরুতধে েডাইতে
ঝাঁনপতে পডা সমস্ত সসনিকতের প্রশংসা কতরতিি।

বছ্। পলর ডাঃ অজয় এতিাই অসু স্ হলয় পলডন, দ�
পবরিালর সিাই ভয় দপলয় �ায়। বেছু বেলনর মলধযেই তাঁর
দগািা পবরিার সংক্বমত হলয় পলড। বেন্তু তাঁর ইবতিাচে
ভািনা এিং বধ�্থযে বনলজলে এিং পবরিারলে �রা সমলয়
সংক্মে দরলে দির েলর আলন।
শুধু িযেবতিগত জীিলনর সলঙ্গ জবডত োবহনীই নয়,
দোবভড সংক্লমর এই সঙ্কিোল্ বচবেৎসেলের দপোগত
সমসযোগুব্ সীমাল্ দমাতালয়ন বসবনেলের দরলে েম
নয়। �ু লদ্ধর সময় দ� রেম বসবনেরা দেে রক্ষার জলনযে
অস্ত্র হালত দনন, মহামারীর এই সঙ্কিোল্ বচবেৎসেরাও
দতমবন তাঁলের োবয়ত্ব পা্লনর দক্ষলত্ বপবছলয় রালেন
বন। বেবলির এেবি দিসরোরী হাসপাতাল্ েম্থরত ডাঃ
প্রো্ েুমার দচনৌধু রী এেজন বনউলরা সালজ্থন। দোবভলডর
ববিতীয় দেউলয় এেজন দোবভড দরাগী বনলজর িাবডলতই
এো্িালস বছ্। আর সোল্ ছালে উলি ফুল্র িলি জ্
বেলত বগলয় হিাৎ পা বপছল্ ছাে দরলে পলড �ায়। দসই
সময় তাঁর অপালরেন েরার প্রলয়াজন হলয় পলড। বেন্তু
বচবেৎসে এিং অনযোনযে স্াস্যেেম্থীলের জনযে এই দরাগীর
অপালরেন েরা বছ্ অতযে্ ঝুঁবের। োরে এর ফল্
দগািা দমবডলে্ বিলমর েলরানা সংক্মে হওয়ার সম্ভািনা
বছ্। বেন্তু ডাঃ প্রো্ ঐ দরাগীলে অপালরেন েরার
বসদ্ধা্ দনন। গত ২ মালস বতবন বনউলরা সমসযো রলয়লছ
এমন ১২ জলনরও দিবে দরাগীর অপালরেন েলরলছন।
আর দোবভড দরাগীলেরও অপালরেন েলরলছন। বতবন
িল্ন, “ডাতিারলেরও এই সময় বনলজর োবয়ত্ব পা্লনর
দক্ষলত্ ভয় দপল্ চ্লি না।”
দোবভড সংক্মলের সঙ্কিোল্ এধরলের বচবেৎসে,
দসবিো এিং অনযোনযে েলরানা দ�াদ্ধালের খির িালর িালর
সংিাে বেলরানালম এলসলছ। তাঁরা বেভালি সরোলরর
১২
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ভিভ�ৎস� ও স্োস্র্�ম্যীরো ৮ –
১০ ঘন্ো ধয়র ভপভপই ভ�ে এিং
অনর্োনর্ সুরক্ষো উপ�রণ পয়র
ভডউভে �য়রন। কসই সমে েোঁরো
জলও ক�য়ে পোয়রন নো।

নোস্য িোিনোর জনর্ পভরিোরয়�
কিোঝোয়নো সহজ �োজ ভছল নো

রােপুতরর ড. নি. আর আত্েকর দমনডতকে কতেজ হাসপাোতে
দসিারে নসস্ার ভািিা ধ্রুি িতেি, দয দকানভতডর সঙ্কটকাতে
োরা ১৪ নেি োিাোর নডউটি কতর ১৪ নেি নিশ্াম পাি।
আর ২ মাস পর আতরকিার দকানভড নডউটিতে দমাোতেি
করা হে। যখি নেনি প্রথমিার এই নডউটিতে যাওোর কথা
পনরিাতরর সিাইতক িতেি, েখি সিাই ঘািতড নিতেনিতেি।
নেনি িতেি, “যখি প্রথমিার নপনপই নকট পনর, েখি খুিই
কঠিি িতে মতি হে। নকন্তু ২ মাস ধতর আনম, আইনসইউ ওোড্
এিং আইতসাতেশি দসন্াতর নডউটি কতরনি।” িানডতে আতিিপপূণ্
পনরতিশ সৃনটি হতেও যখি ভািিা প্রথমিার দকানভড দরািীতের
দসিার জি্ যানছিতেি, েখি দরািীরা িানডর মািুষতের দথতকও
দিনশ নিচনেে নিতেি। ভািিা ও োঁর সহকমজীরা দরািীতেরতক
দিাঝাি, দয ভে িা দপতে দকানভড দরাধী নিেমািেী পােি
কতর দযতে হতি। োহতে সিাই সুথি হতে যাতিি।

ক�োভিড মহোমোরীর ভবিেীে কেউয়ে
আমোয়ের জীিন িোঁিোয়নোর জনর্
িোইরোয়সর সংক্ময়ণ ১৪০০র কিভশ
ভিভ�ৎস� প্োণ হোভরয়েয়ছন

সলঙ্গ োঁলধ োঁধ বমব্লয় বেন-রাত এে েলর বনলজলের
জীিন বিপন্ন েলর অনযেলের সাহা�যে েরলছন, মানু র তা
দেলখলছন। সম্প্রবত ২৮দে এবপ্র্ তাবরলখ দসােযো্
বমবডয়ায় ডাঃ দসাবহ্ মালোয়ানা তাঁর েু বি ফলিা িুযেইিালর
দেয়ার েলরলছন। প্ররম ফলিাবিলত বতবন বপবপই বেলি
বছল্ন। আর ববিতীয়বিলত বপবপই বেি দখা্ার পর
তাঁলে দেলম দনলয় এোোর অিস্ায় দেখা �ালচ্ছ। বতবন
ব্লখলছন, “আমরা গবি্থত দ� দেলের দসিার জনযে বেছু
েরলত পারবছ। সমস্ত বচবেৎসে এিং স্াস্যেেম্থীলের
পক্ষ দরলে ি্লত চাইলিা দ�, আমরা বনলজলের পবরিার
দরলে েূ লর দরলে পবরশ্রম েলর �াবচ্ছ। েখনও দোবভড
দরাগীলের দরলে এে পা েূ লর োঁবডলয় আিার েখনও
সাংোবতে অসু স্ িয়স্ দরাগীলের দরলে এে ইবঞ্চ েূ লর
োঁবডলয় বিপজ্জনেভালি বচবেৎসা েরলত হলচ্ছ। আবম
সিাইলে অনু লরাধ জানাই, দ� বিো অিেযেই দনলিন।
এিাই এেমাত্ সমাধান, সু রবক্ষত রােুন!”।
অলনেিা এভালিই বচবেৎসে এিং েলরানা দ�াদ্ধালের
পক্ষ দরলে ইলন্দালরর শ্রী অরবিন্দ দমবডলে্ েল্লজর
ডাঃ রবি দডাবস িল্ন, “প্রায় ৮ – ১০ েটো বপবপই
বেি পলর রাোর জনযে বধ�্থ এিং সহনেবতির প্রলয়াজন।
বপবপই বেি দহড বগয়ার, দফস বেল্ড, চেমা, এন৯৫ মাস্,
তার উপর সাবজ্থেযো্ মাস্, েু ই দজাডা িড েস্তানা, হাঁিু
প�্থ্ দমাজা, জুলতার উপর সু েভার, আর অনযোনযে প্রায়
দেড দেবজর দিবে সু রক্ষা উপেরলের অবতবরতি দিাঝা
৮ – ১০ েটো ধলর েরীলর িহন েরলত হয়।” বচবেৎসে
এিং েলরানা দ�াদ্ধালের এই সমসযোলে অলনে বনবিডভালি
অনু ভি েলর প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােীও িল্ন, “অলনে
সময় আমরা মাস্ পরলত বিরতি হলয় পবড। আর মুখ
দরলে মাস্ সবরলয় বেলত ইলচ্ছ েলর। অলনে সময়
মাস্ সবরলয় েরা ি্লত শুরু েবর। দ� সময় মালস্র
প্রলয়াজন সিচাইলত দিবে, দসই সময় মাস্ সবরলয় বেই।
দসই জনযে আপনালের প্রবত আমার অনু লরাধ, �খনই মাস্
পরলত বিরবতি ্াগলি, খুল্ দফ্লত ইলচ্ছ েরলি, তখন
এে মুহুলত্থর জলনযে দসই বচবেৎসেলের েরা ভািুন,
দসই নাস্থলের েরা মলন েরুন, আমালের দসই েলরানা
দ�াদ্ধালের েরা স্রে েরুন, তাঁরা বেভালি েটোর পর
েটো মাস্, বপবপই বেি ও অনযোনযে সু রক্ষা উপেরে
পলর অনযেলের জীিন িাঁচালনার জনযে ্ডাই েরলছন। ৮
/ ৮, ১০ / ১০ েটো মাস্ পলর রালেন, তালের বে
সমসযো হয় না ? ” প্রধানম্রেীর এই প্রশ্ন দরলে স্পষ্
দ� বচবেৎসে, দসবিো এিং সংবলিষ্ বচবেৎসােম্থী, আো,
এএনএম েম্থেত্থা, সাফাই েম্থচারীলের মলতা মানু রলের
তযোগ, তপসযো এিং সমপ্থেভািলে দিে অনু ভি েরলছ।
তাঁলের পাোপাবে দোবভলডর এই ্ডাইলয় এরেম আলরা
অলনে মানু রও রলয়লছন, �ারা সমালজর প্রেৃত নায়ে
হলয় সামলন দরলে এই পবরবস্বতর দমাোবি্া েরলছন।
দোবভলডর বিরুলদ্ধ এই ্ডাই বচবেৎসেলের জনযে
অতযে্ সমসযো সঙ্কু্। বনলজর পবরিালরর সেসযেলের সলঙ্গ
বনউ ইবডিয়া সমাচার
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প্রচ্ছে োবহনী

জাতীয় বচবেৎসা বেিস

অর্োম্ু য়লন্স িোল�য়� র�ন েোর
মো িো�ভর কছয়ড ভেয়ে িয়লন...
ডাক্তার এিং িানস্ং স্াফতের পাশাপানশ ে্াি দটকনিনশোি এিং
অ্া্ুতেসে চােকতের মতো অগ্রণী কতরািা দযাধোরাও দকানভড
সংরেমতণর এই সঙ্কটকাতে ঈশ্বতরর মতো কাজ করতিি। যখি
দকাতিা অ্া্ুতেসে দকাতিা দরািীর কাতি দপৌঁিাে েখি দসই
অ্া্ুতেসে চােকতক দেিেপূতের মতোই মতি হে। অ্া্ুতেসে চােক
দপ্রম িম্াও দেমনি একটি দফাি কে শুতিই দরািীতের নিতে োঁতের
িানডতে দপৌঁতি যাি। দকানভড সঙ্কট দেতখ োর মা এই চাকনর
দিতড নেতে িেতে, দপ্রম সহজভাতিই মাতক িুনঝতে িতেি, “মা যনে
আনম চাকনর দিতড িতস পনড, োহতে দরািীতক হাসপাোতে নিতে
দক যাতি, আর নকভাতি যাতি ? দকানভডকাতে সিাই পাোতছি,
চাকনর দিতড চতে যাতছি। আনম চাকনর িাডতিা িা।” দপ্রতমর মতো
হাজার হাজার মািুষ নিতজতের জীিি নিপন্ন কতর রেমািে নিতজতের
োনেবে পােি কতর চতেতিি।

ক�োভিড করোদ্োয়ের
জনর্ পেয়ক্ষপ

৫০
লক্ষ
টযাকযা পর্ন্ত
ছবমযা কভযার

রযারযা ১০০ ভেন সকযাছভড ছডউছট কতরতিন, েযাতদর
রন্ স্যায়জী চযাকছরর সক্তত্র অগ্যাছধকযার
১০০ ভেন সকযাছভড ছডউছট করতল “প্রযাইম ছমছনস্যার
সকযাছভড ন্যাশনযাল সযাছভ্স অ্যাওয়যাড্ প্রদযান”
আইনিে
সু রক্ষো

একছট অধ্যাতদতশর মযাধ্তম
ডযাক্যারতদর ছনরযাপত্যা সু ছনছচিে
করযা হতয়তি

সমছডতকল ইন্যান্ এবং অছন্তম
বত্্ এমছবছবএস িযাত্রিযাত্রজীতদরও
ছডউছটতে ছনতয়যাগ

ভিভ�ৎস� এিং স্োস্র্�ম্যীয়ের নোনো িোয়ি
আক্মণ �রোর ঘেনো সোময়ন আসয়ে
কেয়� ক�ন্দ্রীে সর�োর, েোঁয়ের ভনরোপতিো
ভনভচিে �রয়ে �ডো আইন এয়নয়ছ

অলনে বচবেৎসে সংক্বমত হলচ্ছন। োরে এই বচবেৎসে ও
দসবিোরাই সিচাইলত দিবে সময় দোবভড দরাগীলের োলছ
রালেন। ইবডিয়ান দমবডলে্ অযোলসাবসলয়েলনর পবরসংখযোন
অনু সালর েলরানার প্ররম দেউলয় ৭৪১ জন, আর ববিতীয় দেউলয়
১৫ই জুন প�্থ্ ৭৩০ জন বচবেৎসে দোবভড সংক্মলে প্রাে
হাবরলয়লছন।

েূ র দরলে দেখা, সাক্ষাৎ েরা, বডউবির পর িাবডলত দফরার
িেল্ বনলজর গাবডিালেই েলর পবরেত েরা আিার এরেম
অলনে বচবেৎসে েম্বত রলয়লছন, �ারা এেিাই ফ্যোিলে েু ই
ভালগ ভাগ েলর বিবচ্ছন্নভালি জীিন োিালচ্ছন। তা সল্বেও
এই বচবেৎসেরা দোবভড দরাগীলের দসিার মাধযেলম দেেলে
রক্ষার ্ডাইলয় বনলজলের অিোন রাখলছন। এই সমলয়

দোবভড অবতমারীর সমলয় �খন সিবেছু রমলে োঁবডলয়লছ,
তখন ডাতিার এিং বচবেৎসা দক্ষলত্ গলিরোরত বিজ্াবনেরা
এিং অনযোনযে েলরানা দ�াদ্ধারাই আোর আল্া বনলয় এবগলয়
এলসলছন। �ারা মানিতার দসিা েরলত দেলের পালে
োঁবডলয়লছন। বেন্তু বনলজর জীিন বিপ�্থস্ত েরা এই েলরানা
দ�াদ্ধালের বনরাপত্তার জনযে দেন্দ্রীয় সরোর, অলনে পেলক্ষপ

১৪
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১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

তচতকৎসক এিং কনরানা দিাধোনের তনরাপত্তা

ক�োভিড পভর�োিোয়মো উন্নেন
ই-সঞ্জীবনজীর মযাধ্তম
লয়ক্ষরও সবছশ
মযানুত্র কযাউতসেছলং।
সরমতডছসছভর ভযায়যাল
উৎপযাদন ১.২০ সকযাছটতে
সপঁতিতি। আতগ এই
পছরসংখ্যান ছিল ৩৭ লক্

৬০

২৬৪৯ ছটরও

সবছশ সটস্ ল্যাব
স্যাপন; আতগ মযাত্র
একছট ছিল

৮১,০০০ ভে

আইছসইউ সবড চযালু
করযা হতয়তি, ২০২০র
মযাচ্ মযাতস েযা ২,১৬৮ছট
ছিল

১৫

এখন দদছনক
লয়ক্ষরও সবছশ
পরজীক্যা হতছে

১৪.৮৮ লক্ষ

আইতসযাতলশন সবড চযালু
হতয়তি; ২০২০র মযাতচ্ এই
সংখ্যা ছিল মযাত্র ১০,১৮০

৭০,০০০ ভে

আইতসতলশন সবড
৪,৪০০ছট সকযাছভড সকয়যার
সরল সকযাতচ চযালু করযা
হতয়তি

৪.৫

প্রছেছদন
লক্ষ
ছপছপই ছকট উৎপযাদন,
আতগ একটযাও হতেযা নযা।
এখন ১১০ছট সদশজীয়
সকযাম্যাছন ছপছপই ছকট
উৎপযাদতনর রন্ ছচছনিে
হতয়তি

সমযাট সকযাছভড
শর্যার সংখ্যা
লয়ক্ষ
সপঁতিতি

১৮.৫২

১.২৬ ক�োভে

এন-৯৫ মযাস্ক প্রছেছদন
সরবরযাহ করযা হয়।
২০২০র মযাচ্ মযাতস এই
পছরসংখ্যান ছিল ৩.৩৫
লক্

৮৪.৬ লক্ষ
ছপছপই ছকট এখন
দদছনক সরবরযাহ
করযা হয়, ২০২০র
মযাচ্ মযাতস েযা ছিল
১.৮৬ লক্

বনলয়লছ। �ালত তাঁলের এিং তাঁলের পবরজনলের সাহস অক্ষুন্ন
রালে। মহামারী দোরো েরার সলঙ্গ সলঙ্গই স্াস্যেলক্ষলত্র
সলঙ্গ জবডত প্রলতযেে েলরানা দ�াদ্ধার জলনযে ৫০ ্ক্ষ িাো
বিমা েভার দেওয়ার বসদ্ধা্ দনওয়া হলয়বছ্। শুধু তাই নয়,
তাঁলের বনরাপত্তার জনযে দেন্দ্রীয় সরোর, এবপলডবমে বডবজজ
অযোক্ট ১৮৯৭ –এর পবরিত্থন এলন স্াস্যেেম্থীলের বনরাপত্তার
িযেিস্া েলরলছ। দোবভড বডউবিলত রাো অস্ায়ী স্াস্যেেম্থীলের
ভবিরযেলত স্ায়ী চােবরর দক্ষলত্ অগ্রাবধোর দেওয়া হলি এিং
প্রলতযেেলে প্রধানম্রেী দোবভড রা্রেীয় দসিা সম্ান প্রোন েরা
হলি।

অনু সালর এধরলের অপরাধলে জাবমন অল�াগযে দোরো েরা
হলয়লছ। শুধু তাই নয়, বচবেৎসেলের পূ ে্থ বনরাপত্তার েরা
মারায় দরলখ নতুন আইন অনু �ায়ী �বে বচবেৎসে বেংিা
অনযোনযে বচবেৎসােম্থীর গাবড িা তাঁলের বলিবনে ক্ষবতগ্রস্ হয়,
তাহল্ দ্ােসালনর ববিগুে অর্থ দ্ােসানোরীলের োছ দরলে
আোলয়র িযেিস্া েরা হলয়লছ। এসি দক্ষলত্ তেল্র োজ
দোলনা বসবনয়র ইন্সলপক্টরলে ৩০ বেলনর মলধযে সম্ন্ন েরলত
হলি। আো্ত, এে িছলরর মলধযে সমস্ত আইনী প্রবক্য়া
সম্ূ ে্থ েরলি। গুরুতর অপরালধর দক্ষলত্ ৬ মাস দরলে শুরু
েলর ৭ িছর প�্থ্ েলিার সাজার িযেিস্া েরা হলয়লছ।

দোবভডোল্ বচবেৎসা েম্থীলের ওপর আক্মলের েিনা
সামলন এলসলছ। এই পবরিবত্থত আইলনর মাধযেলম স্াস্যেেম্থীলের
উপর আক্মেোরীলের অপরালধর গুরুত্ব অনু সালর ৩ মাস
দরলে ৫ িছর প�্থ্ সাজা, আর ৫০,০০০ দরলে ২ ্ক্ষ
িাো প�্থ্ জবরমানার িযেিস্া েরা হলয়লছ। নতুন আইন

দকাতিড সংক্রমেকানে স্াস্্য পতরকাঠানমা উন্নয়ন
দ� দোলনা বিপ�্থয় দমাোবি্ায় সু সংহত িযেিস্াপনা
এিং দমনৌব্ে পবরোিালমার গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো রালে। �খন
অনযোনযে দেলে দোবভড সংক্মে শুরু হলয়বছ্, তখন ভারতও
বনলজর দেলে েডা সতে্থতা অি্ম্বন েলর। বেন্তু �খন এর
বনউ ইবডিয়া সমাচার
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প্রচ্ছে োবহনী

জাতীয় বচবেৎসা বেিস

প্ধোনমন্তীর স্তর
কিয়� সরোসভর
েেোরভ�

অভসিয়জন উৎপোেন ১০ গুণ িৃভদ্

এছপ্রল ২০২০সে ভ্যাছসিন
টযাস্কত�যাস্ গঠন
রযানুয়যাছর ২০২১-এ
ছটকযাকরর শুরু
৯ মযাতসর মতধ্ই দু ছট “সমড ইন
ইছন্ডয়যা” ছটকযা দেছর

েরল সমছডতকল অছসিতরতনর
দদনছদিন উৎপযাদন ৯৩০০
সমছরিক টন, রযা ২০১৯এ ছিল
৯০০ সমছরিক টন

অবসিলজন এসিলপ্রস দরেলনর মাধযেলম
দেলের বিবভন্ন প্রাল্ ১৫,০০০ দমবরেে
িন অবসিলজন সরিরাহ েরা হলয়লছ

মু খ্মন্তজীতদর সতগে সমন্বয় সযাধতনর
রন্ প্রধযানমন্তজী েযাঁতদর সতগে ১৪বযার
দবঠতক বতসতিন

অছসিতরন ট্যাঙ্যাতরর সংখ্যা
সবতে হতয়তি ১৬৮১ । ২০২০র
মযাতচ্ ছিল ১০৪০

•

সদতশর রনগরতক আশ্বস্ত করতে
প্রধযানমন্তজী ১০ বযার রযাছের উতদেতশ্
ভযা্র ছদতয়তিন

সম ২০২১এ ট্যাঙ্যার ক্যাপযাছসছট
২৩,০৫৬ সমছরিক টতন সপঁতিতি,
রযা মযাচ্ ২০২০সে ছিল ১২,৪৮০
সমছরিক টন

• দমবডলে্

সকযাছভড ব্বস্যাপনযা ছনতয় সংছলিষ্ট
সকন্দজীয় মন্তজীতদর সতগে ২৪ছট
দবঠক

ক্যাতয়যাতরছনক ট্যাঙ্যাতরর সংখ্যা
সবতে দযাঁছেতয়তি ৯০১ভে। ২০২০র
মযাচ্ মযাতস ছিল ৬০৯ভে

সকন্দজীয় স্যাস্্ মন্ততকর সতগে
রযার্গুছলর কমপতক্ ৯৭ছট দবঠক

সমছডতকল অছসিতরন
ছসছলন্ডযাতরর সংখ্যা দযাঁছেতয়তি
১১.১৯ লক্ষ, ২০২০র মযাচ্ মযাতস
ছিল ৪.৩৫ লক্ষ

সংক্মে দেলে িাডলত শুরু েলর, তখন এই নতুন মহামারীর
প্রবতলরালধর উপল�াগী স্াস্যে পবরোিালমা বনম্থাে েরার স্ালর্থ
দেন্দ্রীয় সরোর, ্েডাউন দোরো েলর। অতযে্ েম সমলয়র
মলধযে ৬ ্লক্ষরও দিবে দোবভড ে�যোর িযেিস্া হয়। এখন
দেলে প্রায় ১৯ ্ক্ষ দোবভড ে�যো রলয়লছ। ২০২০র মাচ্থ মালস
আইলসাল্েন ে�যো বছ্ মাত্ ১০,০০০, �া ২০২১ এর এবপ্রল্
িৃ বদ্ধ দপলয় োঁবডলয়লছ ১৪.৮৮ ্ক্ষ। এেইভালি গত িছর মাচ্থ
মালস আইবসইউ দিড বছ্ ২,১৬৮বি, �া এিছর এবপ্রল্ িৃ বদ্ধ
দপলয় োঁবডলয়লছ ৮১,০০০ এরও দিবে।
দেন্দ্রীয় সরোর, ১৫,০০০ দোবি িাো িরাদে েলর দিব্টং,
্যোিলরিবর বেি, ভাচু্থয়া্ প্লযোিফলম্থর িযেিস্া ছাডাও ভযোবসিলনর
জনযে গলিরো, বপবপই বেি, এন- ৯৫ মাস্ ইতযোবে উৎপােলন
গুরুত্ব দেয়। পবরোম স্রূপ ভারত, বেনবন্দন েূ নযে দরলে ৪.৫
১৬

• ২০২১ এর ২৩দে দম –র মলধযে ২৩৪বি

বনউ ইবডিয়া সমাচার
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বপএম দেয়াস্থ ফালডির অর্থানু েূল্যে
১০৫১ বি বপএসএ অবসিলজন প্লযোটে
স্াপন
অবসিলজন সরিরাহ িৃ বদ্ধর
জনযে বপএম দেয়াস্থ ফালডির মাধযেলম
২০০ দোবিরও দিবে অলর্থর দ�াগান

• ৩১বি
•

রাজযে / দেন্দ্রোবসত অঞ্চল্র
৮৬বি প্রবতষ্ালন স্াস্যে পবরোিালমা
উন্নয়ন
দম, ২০২১এ অবসিলজন িযোঙ্কার
েযোপাবসবি ২৩,০৫৬ দমবরেে িলন
দপঁলছলছ, �া ২০২০র মাচ্থ মালস বছ্
১২,৪৮০ দমবরেে িন

এিছয়রর স্োস্র্ িোয়জয়ে
১৩৭% িৃভদ্র মোধর্য়ম ২.২৩
লক্ষ ক�োভে েো�ো িরোদে
্ক্ষ বপবপই বেি উৎপােনোরী বিলশ্বর উন্নত দেেগুব্র সমেক্ষ
হলয় ওলি। এর জনযে সরোর, ১১০বি দেেীয় বনম্থাতালে বচবনিত
েলরলছ। দিব্টং ্যোলির সংখযো ১ দরলে িৃ বদ্ধ দপলয় এখন প্রায়
আডাই হাজালর দপঁলছলছ। দ�খালন বেবনে ১৫ ্লক্ষরও দিবে

মযা আমযাতদর রন্ম সদন, আর ছচছকৎসকরযা আমযাতদর অতনকবযার পু নর্ন্ম সদন। বে্মযান
সঙ্টকযাতল হযাসপযােযাতল কম্রে সযাদযা সপযা্যাক পরযা ছচছকৎসক, সসছবকযারযা ঈশ্বতররই
প্রছেরূপ। ছনতরতদর রজীবন ছবপন্ন কতর, েযাঁরযা আমযাতদর রজীবন রক্যা করতিন। ছচছকৎসকরযা
সরভযাতব আমযাতদর রজীবন বযাঁচযান, আমরযা সকযাতনযাভযাতবই েযাঁতদর ঋর পছরতশযাধ করতে পযারতবযা
নযা। রযাঁরযা আমযাতদর এভযাতব সসবযা কতরন, রযাঁরযা সদতশর রন্ প্রযারপযাে কতরন, েযাঁরযা সরন
প্রছে মু হুতে্ সমযাতর সম্যাতনর আসন পযান, সসছদতক লক্্ রযাখযা আমযাতদর সকতলর দযাছয়ত্ব

- নয়রন্দ্র কমোেী, প্ধোনমন্তী

প্োতিন সসভন�য়ের
িূভম�ো

৪০০ রন আছম্ সমছডতকল সকযার /
এসএসছস –র প্রযাক্ন ছচছকৎসক
রযারযা ২০১৭ সেতক ২০২১ এর
মতধ্ অবসর প্রযাপ্ত হতয়তিন,
েযাঁতদরতক চু ছক্ ছভছত্তে ১১
মযাতসর রন্ আবযার ছচছকৎসযা
পছরত্বযায় ছনরু ক্ করযা হতছে। শট্
সযাছভ্স কছমশন, ছচছকৎসকতদর
৩১সশ ছডতসম্বর ২০২১ পর্ন্ত
চযাকছরর সময়যাদ বযাছেতয়তি।

ভপএম ক�েোস্য ফর ভিয়ড্রেন
• দ� বেশু বেলোররা দোবভড সংক্মলে

িািা-মা দে হাবরলয়লছ, তালের প্রলতযেলের
জনযে সরোর, ১০ ্ক্ষ িাো েলর বফসিড
বডলপাবজলি জমা েরলছ। ১৮ িছর িয়স
হওয়ার পর দসই িাো তালের হালত
তুল্ দেওয়া হলি

• এই বেশু বেলোরলের বিনামূ ল্যে বিেযো্য়

বেক্ষা এিং পরিত্থীোল্ উচ্চবেক্ষা
সু বনবচিত েরলত আবর্থে সহায়তা দেওয়া
হলি
বেশু বেলোরলের জনযে আয়ু মিান
ভারত প্রেল্র মাধযেলম বিনামূ ল্যে ৫ ্ক্ষ
িাো প�্থ্ বচবেৎসার িযেিস্া েরা হলি।
তালের হলয় প্রেল্র িাো জমা দেওয়া
হলি বপএম দেয়াস্থ ফাডি দরলে

• ২৬দে

দম তাবরলখর মলধযে ২০
দোবি নাগবরেলে বিো বেলয়
ভারত দ্রুত বিোেরলের দক্ষলত্
বিলশ্ব ববিতীয় স্ান ্াভ েলরলছ

সকযাছট টযাকযা ছটকযা উৎপযাদন বৃ ছধির রন্ দু ছট
সকযাম্যাছনতক সদওয়যা হতয়তি। সসগুছল হল –
ছসরযাম ইনছস্ছটউট (৩০০০ সকযাছট টযাকযা),
ভযারে বযাতয়যাতটক (১৫০০ সকযাছট টযাকযা)

৪৫০০

সবসরকযারজী ও সরকযারজী

২০১৪ে ৭ভে এইমস ভছল,
এ�ন হয়েয়ছ ২২ভে

• ২০১৪ সাল্র পর প�্থায়ক্লম ১৮৪ বি দমবডলে্

• এই

ভে�োর সহজলির্েো িৃভদ্
দকতদর ছচছনিে করযা
১২ ভে উৎপযা
হতয়তি ছটকযা উৎপযাদতনর রন্

িভিের্য়ের জনর্ এ�ভে ভনরোপে
এিং স্োস্র্�র িোরে িয়ড কেোলো

• অগ্রেী

দোবভড দ�াদ্ধালের জনযে প�্থায়
বভবত্তে বিোেরে অবভ�ান শুরু হলয়বছ্।
তার পর ৪৫ িছলরর উলধ্থ সেল্র জনযে
বিোেরে শুরু হয়। আর এখন ১৮ – ৪৫
িছর িয়সীলের জনযে শুরু হলয়লছ

দি্ট হলচ্ছ। দেলে দোবভড দি্ট বেলির উৎপােনও েূ নযে
দরলে বেবনে ১০ ্লক্ষ দপঁলছ দগলছ।

মিামারী দমাকাতিোয় তনরাপত্তার ৭ত� সূত্র
দোবভড এমন এেবি মহামারীরূলপ সামলন এলসলছ, �া
প্রবতলরাধ েরার দোলনা উপায় বেংিা বচবেৎসা সম্লে্থ
দেউ জানলতা না। বিবচত্ময় জনসংখযো সম্ন্ন ভারলতর মলতা
দেলে এই দরালগর দমাোবি্া েরা দোলনা �ু দ্ধ ্ডার দরলে
েম বেছু নয়। বেন্তু প্রলতযেে পবরবস্বতলত েলিার বসদ্ধা্
বনলয় প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী, দোবভড – ১৯ দমাোবি্ায়
৭বি সু রক্ষা সূ ত্ সু বনবচিত েলরলছন। িয়স্লের প্রবত বিলের
�ত্ন, োরীবরে েূ রত্ব পা্ন, আয়ু লরর মাধযেলম দরাগ প্রবতলরাধ
ক্ষমতা িৃ বদ্ধ, আলরাগযে দসতু অযোপ, বধ�্থ, গরীিলের সাহা�যে

•

েল্জ স্াপন েরা হলয়লছ। এই ৭ িছলর
দমবডলে্ ছাত্লের জনযে ৩০,০০০ আসন িাডালনা
হলয়লছ । ২০১৪র আলগ সারা দেলে মাত্ ৫০
হাজার আসন বছ্

গ্রাম ও েহরাঞ্চল্ দহলর অযোডি ওলয়্লনস
দসটোলরর সংখযো িৃ বদ্ধর জনযে আলরা অর্থ বিবনলয়াগ

• ভবিরযেলত দ� দোলনা মহামারী দমাোবি্ার প্রস্তুবতর
জনযে দেলের সিেবি দজ্া হাসপাতাল্ সংক্ামে
দরাগীলের জনযে স্ত্রে ব্লে গলড দতা্া হলি

• প্রলতযেে

দজ্া এিং ব্লে স্তলর ্যোি দনিওয়াে্থ
এিং মহামারী িযেিস্াপনার জনযে পািব্ে দহলর
ইউবনিগুব্লত ইবটেলগ্রলিড পািব্ে দহলর
্যোিলরিবরস গলড দতা্া হলি

এিং সি দরলে গুরুত্বপূ ে্থ েলরানা দ�াদ্ধালের সম্ান। এই
৭বি সূ ত্ দোবভড মহামারীর দমাোবি্ায় সি দরলে গুরুত্বপূ ে্থ
বভবত্ত হলয় উলিলছ। দোবভড সংক্মলের দগাডা দরলে শুরু
েলর এখন প�্থ্ ক্মাগত বিরামহীন এিং ঝুঁবে না বনলয়
েলরানা দ�াদ্ধারা দেলের দসিায় দমাতালয়ন রলয়লছন। প্ররমিার
দোলনা সরোর স্াস্যে দক্ষত্লে এতিা অগ্রাবধোর বেলয়লছ, �া
দোবভলডর বিরুলদ্ধ ্ডাইলয় অনু েূ্ পবরলিে সৃ বষ্ েলরলছ।
২০১৪র পর দেলের নীবতগত ও রাজননবতে এলজডিায়
প্ররমিার স্াস্যে দক্ষত্লে সি্থাবধে অগ্রাবধোর দেওয়া হলয়লছ।
এর সি দরলে িড উোহরে হ্, দোবভলডর সঙ্কিোল্ দপে
েরা এিালরর সাধারে িালজলি সু েূর প্রসারী ভািনা বনলয়
স্াস্যেখালত ১৩৭ েতাংে িরাদে িৃ বদ্ধ েরা হলয়লছ।
ঔলরালধন জানিিীলতায়ং বিলেযো নারায়লো হবরঃ।
বনউ ইবডিয়া সমাচার
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েলরানার বিরুলদ্ধ ্ডাই

দ�তটিং, দরেতসং এিং তরে�নমনটের পাশাপাতশ দ্রুি ত�কাকরনের প্রিাি

ক�োভিয়ডর ভবিেীে কেউয়ের সমে আক্োয়ন্তর
সং�র্ো কর িভেয়ে কিয়ডয়ছ েোর েু লনোে দ্রুে
িভেয়ে এই সং�র্ো �য়ময়ছ

আমোলের শোল্রে েেো আলছ - "ভেপয্ণ য় যেন সম্ুে সমলর উপভথ্ি িয়, িেন ভেলেিোরো িোে
কছলড কেন নো, েরং আরও সোিসী ও �লেোর পভররেলমর মোধযেলম পভরভথ্ভিল� ভনয়ন্তলর আলনন।"
ক�োভিলডর ভেরুলদ্ েডোইলয় িোরিও এ�ই নীভি অনুসরর �রলছ। আর এটোই িোরলির ইচ্ো
শভতির প্র�ৃ ি েৃষ্টোন্ত। ইচ্ো শভতির ওপর ভনি্ণর �লরই আমরো নমুনো পরীক্ো, আক্োন্তলের েুঁলে
কের �রো এেং ভেভ�ৎসো পভরলষেোর পোশোপোভশ দ্রুিিোর সলগে টি�ো�রলরর মূে মন্ত অনুসরর
�লর �লরোনোর মি মিোমোরীর ভেরুলদ্ আমোলের েডোইল� আরও কেোরেোর �লরভছ। আলগ
বেভন� প্রোয় ৪ েক্ আক্োলন্তর �টনো এেন �লম ৬০ িোেোলর কপৌঁলছলছ। এমনভ�, সুস্পষ্ট িোলে
�লরোনোয় আক্োলন্তর সংেযেোও �লম ৯ েক্ িলয়লছ

মু

খযেম্রেীলের সলঙ্গ চ্বত িছলরর ১৭ মাচ্থ
এে বিিলে প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী
েলরানায় আক্াল্র সংখযো দ্রুত িৃ বদ্ধ
পাওয়ার দপ্রবক্ষলত রাজযেগুব্লে ৩বি বিরলয়র
ওপর গুরুত্ব বেলত িল্ন। বতবন আরবিবপবসআর পদ্ধবতলত নমুনা পরীক্ষার সংখযো
িাডালনা; মাইলক্া-েনলিটেলমটে দজান গলড
তুল্ েলিার ভালি বিবধ-বনলরধ দমলন চ্া এিং
দোবভড পবরোিালমা সম্প্রসারলের পাোপাবে
বিোেরলের গবত িাডালনার ওপর গুরুত্ব দেন।
�বেও এিা বিশ্বাস েরা েবিন, তিু গুজরাি
এেবেনও ্েডাউন ো�্থের না েলর ববিতীয়
দেউলয়র সময় পবরবস্বত বনয়্রেলে আনলত সক্ষম
হয়। সপ্তাহাল্ সরোবর ো�্থা্য়গুব্ িন্
রােল্ও এই রালজযে দিসরোবর ো�্থা্য়গুব্
দস্চ্ছায় খুল্ রাখার অনু মবত দেওয়া হয়।
বনেো্ীন োবফ্থউ জাবর েরার পাোপাবে
গুজরালি মাইলক্া-েনলিটেলমটে দজানগুব্লত
নজরোবর আরও িাডালনা হয়। এেই সলঙ্গ
নমুনা পরীক্ষার হার দ্রুত িৃ বদ্ধ পায়। পাোপাবে
গুরুত্ব দেওয়া হয় বিোেরলের ওপর। আর
এর পবরনবত বে? পবরসংখযোন অনু �ায়ী জিালি
ি্া �ায়, ১৫ জুন রালজযে সু স্পষ্ ভালি েলরানায়
আক্াল্র সংখযো েলম ১০ হাজালরর বনলচ
দপঁছায়।
১৮

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

৭ই জু ন আক্োয়ন্তর সং�র্ো �য়ম ১ লয়ক্ষর ভনয়ি
কপঁছোে, ১৫ জু ন েো আরও �য়ম েোঁডোে ৬০,০০০
• আমরা �বে দেলে বেবনে আক্াল্র সংখযোর

ওপর নজর বেই তাহল্ দেখলত পালিা
দেরিার ৭ জুন বেবনে আক্াল্র সংখযো
১ ্ক্ষ ছাবডলয় �ায়। ১১ জুন, সাপ্তাবহে
বভবত্তলত বেবনে আক্াল্র সংখযো ৬৭ বেন
পর ১ ্লক্ষর বনলচ দনলম োঁডায় ৯৫১০১,
�া েলরানার ববিতীয় দেউলয়র সময় ৮ দম
এেবেলনই আক্া্ ৩ ্ক্ষ ৯০ হাজালরর
তু্নায় প্রায় এে চতুর্থাংে।

• অনযেবেলে,

বেবনে বভবত্তলত আক্াল্র হার
৮ জুন েলম োঁডায় ৪.৬৬ েতাংে। এই
হার ১৬ জুন আরও েলম োঁডায় ৩.৪৮
েতাংে। এর ফল্, ৮ দরলে ১৬ জুন
প�্থ্ ্াগাতার ৯ বেন আক্াল্র হার ৫
েতাংলের বনলচ বছ্। বিশ্ব স্াস্যে সংস্ার
তরযে অনু �ায়ী দ�খালন অ্ত ১৪ বেন বেবনে
আক্াল্র হার ৫ েতাংলের বনলচ রলয়লছ,
দসখালন দোবভড পবরবস্বত বনয়্রেলে এলসলছ
িল্ মলন েরা হয়। দেলে বেবনে বভবত্তলত
আক্াল্র হার ২০বি রাজযে ও দেন্দ্রোবসত
অঞ্চল্ ৫ েতাংলের েম।

ভযারতে সু স্েযার হযার

৯৫.৬৪%

একই সতগে মৃেু্ হযার
কতম হতয়তি ১.২৮
শেযাংশ। এখন সদতশ
সমযাট আক্যাতন্তর সকবল
৩.০৯ শেযাংশ অ্যাছটিভ
সরযাগজী রতয়তিন।

নেু ন �য়র আক্োয়ন্তর সং�র্োর েু লনোে কিভশ সং�র্� করোিী সু স্ হয়ে উিয়ছন

০

১ জু ন ২ জু ন ৩ জু ন ৪ জু ন ৫ জু ন ৬ জু ন

৭ জু ন

১,১৭,৫২৫
৬০,৪৭১

১,১৯,৫০১
৭০,৪২১

১,৩২,০৬২

�য়রোনো কিয়� সু স্ হয়ে
ওিো করোিী

৮০,৮৩৪

১,২১,৩১১
৮৪,৩৩২

১,৩৪,৫৮০
৯১,৭০২

৯৪,০৫২

৯২,৫৯৬

৫০,০০০

৮৬,৪৯৮

১,০০,৬৩৬

১,১৪,৪৬০

১,২০,৫২৯

১,৩২,৩৬৪

১,৩৪,১৫৪

১,৩২,৭৮৮

১,০০,০০০

১,২৭,৫১০

১,৫০,০০০

১,৫১,৩৬৭

নেু ন �য়র �য়রোনোে
আক্োন্ত করোিী

১,৬২,৬৬৪

১,৮২,২৮২

১,৭৪,৩৯৯
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ভারতে সেনিক িমুিা পরীষ্ার সংখ্া োিাোর দিতড চতেতি। আরোতন্র সংখ্া যখি সতি্াচ্চ সীমাে
দপৌঁতিনিে, েখিকার েু েিাে এখি আরও দিনশ সংখ্ক মািুতষর িমুিা পরীষ্া হতছি। িে্ মাতি সারা
দেতশ ২৬০০টির দিনশ পরীষ্ািাতর িমুিা পরীষ্া হতছি।
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ভে�ো�রণ অভিরোন ত্বরোভবিে �রোর জনর্ রোজর্গুভলয়� ভিনো মূয়লর্ ভে�ো সরিরোহ
• েলরানার

নমু নো পরীক্ষোর কর�ড্য নেু ন উচ্চেোে কপঁয়ছয়ছ

• বিোেরলের গবত িাডালত প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী স্য়ং ৭ জুন

ভযারতে দদছনক নমু নযা পরজীক্যার সংখ্যা লযাগযােযার সবতে চতলতি।
আক্যাতন্তর সংখ্যা রখন সতব্যাচ্চ সজীমযায় সপঁতিছিল, েখনকযার
েু লনযায় এখন আরও সবছশ সংখ্ক মযানুত্র নমু নযা পরজীক্যা
হতছে। বে্মযাতন সযারযা সদতশ ২৬০০ছটর সবছশ পরজীক্যাগযাতর নমু নযা
পরজীক্যা হতছে।

বিরুলদ্ধ ্ডাইলয় ভারলত বিলশ্বর িৃ হত্তম বিোেরে
অবভ�ান চ্লছ। দেলে ১৫ জুন প�্থ্ ২৫ দোবি ৯০ ্ক্ষ মানু লরর
বিোেরে হলয়লছ। এমনবে ১৫ জুন প�্থ্ প্রায় ২৯ দোবি মানু র
বিোর জনযে নাম নবরভুতি েলরলছন। নাম নবরভুতি মানু লরর মলধযে
১৮ দরলে ৪৪ িছর িয়সী ১২ দোবি ২৪ ্ক্ষ িযেবতি, ৪৫ িছলরর
দিবে িয়সী ১৬ দোবি ৬৮ ্লক্ষর দিবে িযেবতি রলয়লছন।

Chart Title

জাবতর উলদেলে ভারলে এে নতুন বিো নীবতর েরা দোরো ৩১ কম
15
েলরন। এই নীবতর মাধযেলম ২১ জুন দরলে দেলে প্রবতবি রালজযে ১ জু ন
২ জু ন
১৮ িছলরর দিবে িয়সী সি িযেবতিলে বিনা মূ ল্যে বিো দেওয়া 13
৩ জু ন
হলি।

• ভারত সরোর রাজযেগুব্লে দমাবি বিোর দডালজর ৭৫ েতাংে
বনখরচায় দ�াগান বেলচ্ছ। রাজযেগুব্লে দেওয়া ৭৫ েতাংে বিোর
দডালজর ২৫ েতাংে দিসরোবর হাসপাতা্গুব্লে দেওয়া হলচ্ছ।
দিসরোবর হাসপাতা্গুব্ বিোর োলমর পাোপাবে পবরলরিা
মাশু্ বহলসলি দেি্ দেডলো িাো ধা�্থ েরলত পালর। অনযেবেলে,
বজএসবি পবররে দোবভড বিোর সলঙ্গ �ু তি বচবেৎসা উপেরে ও
ওরু ধপলত্র ওপর বজএসবি হার হ্াস েলরলছ।
প্রধানম্রেীর সম্ূে্থ ভারে দোনার জনযে
এই বেউআর দোড স্যোন েরুন
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বনউ ইবডিয়া সমাচার

এ� নেু ন ভিপ্লয়ির অগ্েূে
রোজনীভেই কহো� িো �ূেনীভে অিিো সোধোরণ
মোনু য়ের জীিন-রোপনয়� আরও সহজ �য়র কেোলো
সি কক্ষয়ত্রই ভডভজেোল প্রু ভতির গুরুত্ব প্ধোনমন্তী
নয়রন্দ্র কমোেীর েু লনোে আর ক� িোল কিোয়ঝন!
২০১৪কে কেয়শর শোসন িোর গ্হয়ণর সমে কিয়�
সর�োভর ও প্শোসভন� �োজ�য়ম্য এ� নেু ন
ভডভজেোল রু য়ির সূিনো হয়েয়ছ। প্ধোনমন্তী কমোেী
২০১৫-র ১লো জু লোই সহয়জ সেনভদিন জীিনরোপয়নর সয়গে অি্যনীভের করোিসূত্র িয়ড েু লয়ে
'ভডভজেোল িোরে' অভিরোয়নর সূিনো �য়রন।
আয়েৌ হেয়েো ক�উ িোয়িনভন কর ক�োভিয়ডর মে
সঙ্কেমে পভরভস্ভে আসয়ি এিং কসই পভরভস্ভেয়ে
জীিন-রোপয়ন স্োিোভি� ছদি ভফভরয়ে আনয়ে
ভডভজেোইয়জশন এ� �োর্য�র হোভেেোর হয়ে উিয়ি।

২০

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

�য়রোনো মহোমোরীর সমে ভডভজেোল প্রু ভতি আমোয়ের পভরভস্ভের
সয়গে কমো�োভিলো �রো, এয়� অপয়রর সয়গে করোিোয়রোি রো�ো,
সহজ সরল জীিন-রোপন �রো এিং আত্মভিশ্োয়সর কক্ষয়ত্র
সোহোরর্ �য়রয়ছ। ভডভজেোল ভমভডেোর মোধর্য়ম আমরো �োজ
�রয়ে পোভর, আমোয়ের ভপ্েজনয়ের সয়গে �িো িলয়ে পোভর
এিং অনর্য়ের সোহোরর্ �রয়ে পোভর। িোরয়ের অভিনি ও
সি্যজনীন িোয়েোয়মভরি� ভডভজেোল পভরভিভে ির্িস্ো - 'আধোর',
েভরদ্র মোনু েয়� সমেমে আভি্য� সু ভিধো কপঁয়ছ ভেয়ে সোহোরর্
�য়রয়ছ। িোরয়ে আমরো েু ভে সি্যজনীন ভডভজেোল ভশক্ষোমূল�
�ম্যসূভি - স্েম এিং েীক্ষো িোলু �য়রভছ। ছোত্র-ছোত্রীয়ের
পডোশুয়নোে সোহোরর্ �রয়েই এই উয়ের্োি
- নয়রন্দ্র কমোেী, প্ধোনমন্তী

বে

ক্ষাই দহাে িা মাশু্ দমিালনা, দপনেলনর জনযে
জীিন েংসাপত্ই দহাে িা দ� দোনও সরোবর
েম্থসূবচর সু ল�াগ-সু বিধার জনযে আলিেন – প্রায় সি
দক্ষলত্ই বডবজিাইলজেন এখন অনযেতম মাধযেম হলয় উলিলছ।
বডবজিা্ ভারত স্প্ন পূ রলে সাধারে মানু রলে নতুন আো
দ�াগালচ্ছ। শ্রীনার দ� এেসময় দেরল্র এন্থােু্াম দর্
দ্টেলন েুব্র োজ েরলতা, দস এখন বডবজিা্ প্র�ু বতির
সু বিধা বনলয় জীিলন পবরিত্থলনর দক্ষলত্ এে উজ্জ্ব্ েৃ ষ্া্
হলয় উলিলছ। বনলজর োজ চাব্লয় �াওয়ার পাোপাবে, দস
সরোবর চােবর েরার স্প্ন দেখলতা। বেন্তু আবর্থে েু রািস্ার
জনযে দস দর্ দ্টেলন ওয়াইফাই পবরলরিার সু বিধা বনলতা।
বডবজিা্ ভারত অবভ�ালনর আওতায় দ্টেলন চা্ু হওয়া
ওয়াইফাই সু বিধা গ্রহে েলর শ্রীনার তাঁর পডাশুলনা চাব্লয়
দ�লতা। এখন শ্রীনার দের্ পািব্ে সাবভ্থস েবমেলনর
পরীক্ষায় উত্তীে্থ হলয়লছ।
রাজস্ালনর আল্ায়ার দজ্ার দস্হ্তা দ�াগী বডবজিা্
পদ্ধবতলত দ্নলেন শুরু েলর, না দেি্ বনলজর, দসই
সলঙ্গ ২০০ জন মবহ্ালে প্রবেক্ষে বেলয় ১ হাজার ৬০০বি
পবরিালরর জীিন�াত্ায় পবরিত্থন এলন বেলয়লছন। বিােে
দশ্রেী প�্থ্ পডাশুলনা েরা ্লম্বাের মাবঝ দোরাও োজ
পাবচ্ছল্ন না। ইউবিউি দেলখ এেবেন দস বডবজিা্ ভারত
সম্লে্থ জানালত পালরন। এরপর, ্লম্বাের এেবি েমন
সাবভ্থস দসটোর চা্ু েলরন। আজ দস দেি্ আত্বনভ্থরই
হলয় ওলিনবন, িরং এই দেলন্দ্র আরও বতন জনলে োজ বেলয়
েম্থোতা হলয় উলিলছন।
উপলরাতি এই েলয়েবি সাফল্যের োবহনী বডবজিা্
পদ্ধবতলে আপন েরলত চ্া নতুন ভারলতর প্রবতফ্ন হলয়
উলিলছ। েরায় আলছ, “ইলচ্ছ রােল্ই উপায় হয়” – এই
আপ্তিােযে বডবজিা্ ভারলতর �ু লগ বিে্ পন্া হলয় উলিলছ।
প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী িল্লছন, “দমািাই্ প্রোসন িযেিস্ার
মাধযেলম এখন সরোলরর �ািতীয় োজেম্থ ও পবরলরিার
সু ল�াগ-সু বিধা দমািাই্ দফালনই পাওয়া �ালচ্ছ”। ভারলত
গত ছয় িছলর ইটোরলনি িযেিহারোরীর সংখযো ববিগুলেরও
দিবে দিলডলছ। ২০১৪ সাল্ ইটোরলনি িযেিহারোরীর সংখযো
প্রায় ৩০-৩৫ দোবি দরলে দিলড এখন প্রায় ৭০ দোবি
হলয়লছ। অনযেবেলে, ওয়যোরল্স দডিা িযেিহার ২০১৫ দরলে
২০২০’র মলধযে ৫৬ গুে দিলডলছ। এমনবে, প্রবত বজবি দডিার
মূ ্যেও ৯৬ েতাংে েলমলছ। ভারলতর স্াি্থ দফান িাজার
আলমবরোলেও ছাবপলয় দগলছ। ধনী ও েবরলদ্রর মলধযে �ালত
ফারাে না রালে ইটোরলনি তা েূ র েলরলছ। তাই, দোনও
এেজনলে �বে বডবজিা্ ভারলতর তাৎপ�্থ উপ্বধি েরলত
হয়, তা হল্ দেন্দ্রীয় সরোলরর বতনবি গুরুত্বপূ ে্থ ফ্যোগবেপ
েম্থসূবচ সম্লে্থ অিবহত হলত হলি। প্ররমত, বডবজিা্
প্র�ু বতির গুরুত্ব সম্লে্থ প্রলতযেেলে সলচতন েরা; ববিতীয়ত,
মানু লরর োলছ বডবজিা্ পদ্ধবতলত প্রোসবনে সু ল�াগ-সু বিধা

ভডভজেোল িোরয়ে এই ৯ভে
কক্ষয়ত্র ভিয়শে অগ্োভধ�োর:

কেভলয়ফোন পভরয়েিো:
সকতলর রন্
সটছলত�যান পছরত্বযা
সু ছনছচিে করযা হতছে।

০২

ই-িিন্যর্োন্স: এই
কম্সূছচর আওেযায়
প্ররু ছক্র মযাধ্তম
সরকযাছর ও প্রশযাসছনক
ব্বস্যার মযাতনযান্নয়ন করযা
হতছে।

০৪

স�য়লর জনর্ েির্:
পছরকল্পনযা মযাছ�ক
সকতলর কযাতি েে্
সপঁতি সদওয়যা হতছে।

০৬

�োয়জর কক্ষয়ত্র
েির্ প্রু ভতি: েে্
প্ররু ছক্র ওপর ছভছত্
কতর আরও সবছশ
কম্সংস্যাতনর সু তরযাগ
দেছর হতছে।

০১

ব্রডির্োডি হোইওয়েজ:
গ্যাম ও শহরগুছলর সতগে
ব্রডব্যান্ড হযাইওতয়র
মযাধ্তম সরযাগযাতরযাগ গতে
সেযালযা হতছে।

০৩

পোিভল� ইন্োরয়নে
অর্োয়সিস কপ্োগ্োম:
পযাবছলক ইন্যারতনট
অ্যাতসিস সপ্রযাগ্যাতমর
মযাধ্তম ইন্যারতনট
পছরত্বযা সদওয়যা হতছে।

০৫
০৭
০৮

বনউ ইবডিয়া সমাচার

০৯

ই-ক্োভন্ত: এই কম্সূছচর
মযাধ্তম দবদু ্ছেন
পধিছেতে মযানুত্র কযাতি
ছবছভন্ন পছরত্বযা সপঁতি
সদওয়যা হতছে।
সিেু র্ভেন উপ�রণ
উৎপোেন: সরকযাতরর
উতদেশ্ হল সদতশ
দবদু ্ছেন উপকরতরর
রন্তযাংশ উৎপযাদন কতর
আমদযাছন ছনভ্রশজীলেযা
কমযাতনযা।
আভল্য হোয়ি্যস্ট কপ্োগ্োম:
ছবদ্যালয় ও কতলরগুছলতে
িযাত্রিযাত্রজী েেযা ছশক্কছশছক্কযাতদর উপছস্ছের
সতগে রু ক্।
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ফ্যোগবেপ েম্থসূবচ

বডবজিা্ ভারত

ও পবরলরিা দপঁলছ দেওয়া এিং তৃতীয়ত, প্রলতযেেলে বডবজিা্
পদ্ধবতর িযেিহার সম্লে্থ স্াক্ষর েলর দতা্া। বডবজিা্ ভারত
অবভ�ালনর উলদেেযে হ্ বডবজিা্ পদ্ধবতলত পবরলরিা দপঁলছ
দেওয়া এিং মানু রলে বডবজিা্ পদ্ধবত সম্লে্থ স্াক্ষর েলর
দতা্া।
বডবজিা্ ভারত অবভ�ালনর ্ক্ষযে অন্াইলন মানু লরর চাবহো
পূ রে েলর ভারতলে বডবজিা্ অর্থনীবতলত পবরেত েরা। এই
্লক্ষযে বডবজিা্ ভারত েম্থসূবচলত সহলজ িযেিসা-িাবেলজযের
সু ল�াগ সৃ বষ্ এিং েৃবত্ম িুবদ্ধমত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলচ্ছ।
সরোর এই ্লক্ষযে বনর্র োজ েলর চল্লছ। দেন্দ্রীয় সরোর
জাতীয় বনরাপত্তার োলছ বিপজ্জনে এমন িহু বিলেবে অযোপ
বনবরদ্ধ েলরলছ। বডবজিা্ ভারলতর আওতায় তরযে প্র�ু বতি দক্ষলত্
ভারতীয় দপোোরলের প্রতযোো পূ রলে আত্বনভ্থর ভারত অযোপ
ইলনালভেন চযোল্ঞ্জ শুরু হলয়লছ। ইবতমলধযেই এই উলেযোলগ
ইবতিাচে সাডা পাওয়া দগলছ।
বডবজিা্ ভারত অবভ�ালন দেলের উন্নয়লন এোবধে নাগবরেদেবন্দ্রে পেলক্ষপ গ্রহে েরা হলয়লছ। বডবজিা্ প্র�ু বতির িযোপে
িযেিহার সাধারে মানু লরর জীিলন এোবধে দক্ষলত্ ইবতিাচে
পবরিত্থন বনলয় এলসলছ। আজ মানু লরর আত্ম�্থাোলিালধর সলঙ্গ
প্র�ু বতির বনবিড সম্ে্থ রলয়লছ। েম্ু যেিালর মাউলসর এে
বলিলেই দোবি দোবি েৃরলের োলছ আবর্থে সাহা�যে দপঁলছ
�ালচ্ছ। প্র�ু বতির সাহাল�যে ভারলতর েবরদ্র মানু র েলরানার দপ্রবক্ষলত
্েডাউলনর সময় প্রলয়াজনীয় ও দ্রুত পবরলরিা দপলয়লছন। আজ
প্রতযে্ পাি্থতযে গ্রালম িসিাসোরী এেজন মা তাঁর নিজাতলের
সু রক্ষায় আরও দিবে বিে্ পন্া পালচ্ছন। প্রতযে্ গ্রালমর বেশুরা
এখন গুেগতমালনর বেক্ষার সু ল�াগ পালচ্ছ। এখন এেজন ক্ষুদ্র
চারীও তাঁর উৎপাবেত ফসল্র িযোপালর অলনে দিবে আত্বিশ্বাসী
োরে, উৎপাবেত ফসল্র জনযে িাজালর নযো�যে মূ ্যে পাওয়া �ালচ্ছ।
দেি্ তাই নয়, গত েলয়ে মালস েলয়ে ্ক্ষ িযোঙ্ক অযোোউটে
দখা্া হলয়লছ, েবরদ্র মানু লরর োলছ প্রতযেক্ষ সু বিধা দপঁলছ দেওয়া
হলয়লছ। আবর্থে চাবহো দমিালনার জনযে তহবি্ সংস্ান েরা হলচ্ছ,
েবরদ্র মানু লরর জনযে বিমার সু বিধা চা্ু হলয়লছ। এমনবে, বডবজিা্
ভারলতর মাধযেলম সমস্ত িয়স্ মানু লরর জনযে দপনেন সু বিধা শুরু
হলয়লছ। এছাডাও, তরযে, বেক্ষা, স্বন�ু বতি, আবর্থে অ্ভু্থবতিেরে,
ক্ষুদ্র গ্রালমালেযোগ প্রভৃবত দক্ষলত্ নতুন েম্থসংস্ালনর সু ল�াগ সৃ বষ্
হলয়লছ। বডবজিা্ প্র�ু বতি সরোবর োজেলম্থ পবরিত্থন বনলয়
এলসলছ, �ার ফল্ েম্থসম্ােন প্রবক্য়া অলনে দিবে স্চ্ছ,
োয়িদ্ধ ও জিািবেবহমূ ্ে হলয় উলিলছ। পবরোিালমা বনম্থাে
দরলে পবরলরিা, পেযে সামগ্রী উৎপােন দরলে মানিসম্ে উন্নয়ন,
সাধারে মানু লরর ক্ষমতায়লন প্রোসনলে সহায়তা সহ বডবজিা্
স্াক্ষরতার প্রসালর সু ল�াগ-সু বিধা গলড তু্লত বডবজিা্ ইবডিয়া
তাই এে সাইিার ওয়াল্ড্থ হলয় উলিলছ। এমনবে, েম্থসংস্ান সৃ বষ্
সহ উপাজ্থলনর দক্ষলত্ও ভারতীয় �ু িসম্প্রোলয়র োলছ বডবজিা্
ভারত আেীি্থাে-স্রূপ হলয় উলিলছ।
২২
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ভডভজেোল আত্মভনি্যরেোর
লয়ক্ষর্ অগ্সর......
আমরো র�ন আত্মভনি্যর িোরয়ের �িো িভল, ে�ন
েো ক�িল আভি্য� ভে� কিয়� আত্মভনি্যর হয়ে
ওিোর �িোই িয়ল নো, কসই সয়গে ভডভজেোল কক্ষয়ত্র
আত্মভনি্যরেো িোরেয়� স্ভনি্যর �য়র কেোলোর
কক্ষয়ত্রও িড অিেোন রো�য়ে পোয়র।

২০৩৯

ভে

পভরয়েিো ও ভিয়লর মোশুল কমেোয়নোর সু ভিধো এ�ন
১৩ভে িোেোে উমগে অর্োপ-এ পোওেো রোয়ছে। এই
অর্োপ-এ স্ী�ৃে ির্িহোর�োরীর সং�র্ো ২৫ ক�োভে
এিং অর্োপভে ৩.৭৫ ক�োভেরও কিভশ ডোউনয়লোড
�রো হয়েয়ছ।
ক�ন্দ্র ও রোজর্ সর�োরগুভলর সমস্ত পভরয়েিোয়�
উমগে অর্োপ প্লর্োেফয়ম্য ভনয়ে আসোর কিষ্ো িলয়ছ।

১

িোরে

লক্ষ
ক�োভে েো�োর ভডভজেোল অি্যনীভে
হয়ে ওিোর লয়ক্ষর্ অগ্সর হয়ছে
২০২৫ সোয়লর ময়ধর্

৫.৫

৬

ক�োভে কিয়�
ক�োভে �ম্যসংস্োয়নর সম্োিনো।

ক�ন্দ্রীে সর�োয়রর ভডভজেোল
িোরে �ম্যসূভির আওেোে
কেয়শর প্ের্ন্ত গ্োমগুভলয়েও
ইন্োরয়নে কপঁয়ছ রোয়ছে।
িণমোধর্য়মর প্ভেয়িেন অনু রোেী
িীন ও কনপোল সীমোন্ত লোয়িোেো
ভপয়িোরোিয়ড এ� সমে ক�োনও
কফোন িো ইন্োরয়নে পভরয়েিো
ভছল নো। এ�ন ভি-সর্োে এর
মোধর্য়ম ভডভজেোল েু ভনেোর সয়গে
করোিোয়রোি িয়ড কেোলো হয়ছে।

ির্োভঙ্কং পভরয়েিো এ�ন
কফসয়লস, �ন্োক্টয়লস এিং
�র্োশয়লস হয়ে উয়িয়ছ।
এমনভ�, ইউভপআই ির্িস্োর
মোধর্য়ম ভেিোরোভত্র ২৪ ঘণ্োই
�োজ হয়ছে। ১৭০ভেরও কিভশ
ির্োঙ্ক িীম অর্োয়পর সয়গে
রু তি হয়েয়ছ, রোর ফয়ল
কলনয়েয়ন নেু ন কর�ড্য সেভর
হয়ছে। কেয়শ এ�ন েভরদ্র
মোনু ে, �ৃে�, মধর্ভিতি
করেণীর মোনু ে এিং প্ভেভে
করেণীর মোনু য়ের �োয়ছ রুয়প
�োড্য অের্ন্ত জনভপ্ে হয়ে
উয়িয়ছ। ভডভিভে, জন ধন –
আধোর – কমোিোইল িো জর্োম
ির্িস্োর মোধর্য়ম লক্ষ লক্ষ
সু ফলয়িোিীর �োয়ছ রুয়প �োড্য
প্য়েোজনীে আভি্য� সহোেেোর
কক্ষয়ত্র সম্োির্ উপোে হয়ে
উয়িয়ছ। ২০২০-কে ভডভজেোল
কলনয়েয়ন িোরে ভিয়শ্ প্িম
স্োন অজ্যন �য়রয়ছ।

পভরিে্যয়নর লয়ক্ষর্

নেু ন পেয়ক্ষপ
জোেীে ভডভজেোল স্োস্র্ ভমশন:
জোেীে ভডভজেোল স্োস্র্ ভমশয়নর আওেোে
প্য়ের্� িোরেীেয়� এ�ভে কহড্ি �োড্য
কেওেো হয়ছে। এই কহড্ি �োয়ড্য কেস্ট
ভরয়পোে্য, অসু স্েো, ভিভ�ৎসয়�র নোম এিং
করোিীয়� কেওেো ওেু ধপয়ত্রর ভিিরণ উয়লে�
িো�য়ি।

গ্োমগুভলয়ে অপভে�র্োল ফোইিোর
কনেওেো�্য:
এই �ম্যসূভির আওেোে ১ হোজোর ভেয়নর
ময়ধর্ ৬ লয়ক্ষর কিভশ গ্োয়ম অপভে�র্োল
ফোইিোর সংয়রোি কপঁয়ছ কেওেোর লক্ষর্ ভস্র
হয়েয়ছ। ২০১৪-র আয়ি কেয়শ ক�িল ৫৯ভে
পঞ্োয়েয়ে অপভে�র্োল ফোইিোর করোিোয়রোি
ির্িস্ো ভছল। এ�নও পর্যন্ত ১.৫৮ লক্ষ গ্োয়ম
অপভে�র্োল ফোইিোর করোিোয়রোি ির্িস্ো িয়ড
উয়িয়ছ।

নেু ন সোইিোর ভনরোপতিো নীভে:
কেয়শ জোেীে স্তয়র এ�ভে সোইিোর ভনরোপতিো
ক�ৌশল প্নেয়ণ �সডো সেভর �রো হয়েয়ছ।
িোরে সোইিোর আক্ময়ণর ির্োপোয়র
সে�্য রয়েয়ছ এিং কসই অনু সোয়র নেু ন
এই রণয়�ৌশল সেভর �রো হয়ছে। অেূ র
িভিের্য়ে জোেীে স্তয়র সোইিোর ভনরোপতিো
ক�ৌশল �োর্য�র �রো হয়ি।

লোক্ষোবিীয়প ইন্োরয়নে করোিোয়রোি:
সোিয়মভরন িো সমু য়দ্রর েলয়েশ ভেয়ে
অপভে�র্োল ফোইিোর ক�িল স্োপন �য়র
লোক্ষোবিীয়পর সয়গে করোিোয়রোি িয়ড কেোলো
হয়ি। কেয়শ ১৩০০ভের কিভশ বিীপ রয়েয়ছ।
এরময়ধর্ ভনভে্যষ্ ভ�ছু বিীপয়� ভিভনিে �য়র,
জয়লয়িভষ্ে বিীপিূ ভমর কিৌিভল� অিস্োন
ভিয়িিনোে করয়� এিং কেয়শর উন্নেয়ন
এই বিীপগুভলর গুরুত্ব উপলভধি �য়র নেু ন
উন্নেনমূল� পভর�ল্পনো শুরু �রোর �োজ
িলয়ছ।

ভডভজেোল গ্োম

কেয়শ ১ লক্ষ জনপেয়� ভডভজেোল গ্োম
ভহয়সয়ি িয়ড কেোলো হয়ছে, কর�োয়ন রোিেীে
আধু ভন� সু য়রোি-সু ভিধো িো�য়ি। এধরয়ণর
গ্োমগুভলয়ে এভেএম, ইন্োরয়নে, কডভিে �োড্য
এিং ওেোয়লয়ের মোধর্য়ম কেো�োয়ন ভিল কমেোয়নো
রোয়ি। সর�োয়রর পক্ষ কিয়� এধরয়ণর
গ্োমগুভলয়ে কছোে মোয়পর ির্োঙ্ক, কছোে এভেএম,
কহোয়েল িু ভ�ং, কমোিোইল কফোন এিং ভডভেএইি
ভরিোজ্য, কমোিোইল ওেোইফোই, হে-স্পে প্িৃ ভে
সু য়রোি-সু ভিধো কেওেো হয়ছে।

• বডবজিা্ ভারত েম্থসূবচর আওতায় বতবর

মাইগভ দমািাই্ অযোপ সাধারে মানু রলে
বনলজলের মতামত বিবনমলয়র সু ল�াগ
েলর দেওয়ার পাোপাবে সমাজ এিং
দেে সম্লে্থ বিবভন্ন বিরয় বনলয় মতামত
ও প্রস্তাি পািালনার মাধযেম হলয় উলিলছ।

•

ভডভজয়সি�

কেয়শর নোিভর�য়ের �োয়ছ অনলোইয়ন কস্ছেোে
পভরয়েিো েোন হল ভডভজয়সি�। ভিভিন্ন
সর�োভর েপ্তর ও সংস্োর পক্ষ কিয়� এই
প্লর্োেফয়ম্যর মোধর্য়ম কস্ছেোয়সি�য়ের �োয়জর
সু য়রোি কেওেো হে। এরপর কস্ছেোয়সি�রো
েোয়ের েক্ষেো ও পছদি অনু রোেী ভনভে্যষ্ �োজ
কিয়ছ কনন।

•

প্রধানম্রেী বডবজিা্ স্াক্ষরতা অবভ�ালনর
আওতায় ৬ দোবি মানু রলে বডবজিা্
পদ্ধবত সম্লে্থ সলচতন েলর দতা্া
হলচ্ছ। েম্থসূবচর মাধযেলম অঙ্গনওয়াবড
ও আোেম্থীলের পাোপাবে সমস্ত রাজযে
ও দেন্দ্রোবসত অঞ্চল্ স্ীেৃত দরেন
বড্ারলের তরযে প্র�ু বতি সম্বে্থত সাধারে
জ্ান সম্লে্থ অিবহত ও প্রবেক্ষে দেওয়া
হলচ্ছ। এধরলের েম্থসূবচ গ্রহলের উলদেেযে
হ্, প্রচব্ত অর্থ িযেিস্া দরলে বডবজিা্
অর্থ িযেিস্ায় রূপা্রলের োজ ত্বরাববিত
েরা।

•

•

আধার, প্রতযেক্ষ সু বিধা হস্তা্র, েমন
সাবভ্থস দসটোর, বডবজ্োর, দমািাই্
বভবত্তে উমঙ দসিা, মাইগভ প্লযোিফলম্থর
মাধযেলম সরোবর োজেলম্থ অংেগ্রহে,
আয়ু মিান ভারত, ই-হাসপাতা্, বপবেরাে, ই-নযোম, সলয়্ দহলর োড্থ, স্য়ম
প্রভা জাতীয় িৃ বত্ত দপাি্থা্, ই-পািো্া
প্রভৃবতর মত উলেযোলগর মাধযেলম বডবজিা্
ভারত েম্থসূবচ সাধারে মানু লরর জীিলন
প্রায় সি দক্ষলত্ ইবতিাচে প্রভাি
দফল্লছ।
আন্দামান বনলোির বিীপপু্লঞ্জ সমুলদ্রর
ত্লেে বেলয় অপবিেযো্ ফাইিার
দেি্ দ�াগাল�াগ িযেিস্ার মাধযেলম
দফার-বজ দমািাই্ পবরলরিা, দিব্-বেক্ষা
এিং প�্থিলনর মত বিরয়গুব্লত আরও
অগ্রগবত হলি। এই দ�াগাল�াগ িযেিস্া
গলড দতা্ার জনযে প্রায় ১,২২৪ দোবি
িাো খরচ েরা হলয়লছ।
৩.৭৪ ্ক্ষ েমন সাবভ্থস দসটোলর
(বসএসবস) সাবি্থবফলেি, ্াইলসন্স,
আধার োড্থ, পাসলপাি্থ, িযোবঙ্কং, দপনেন
প্রভৃবতর মত সরোবর পবরলরিার দক্ষলত্
বডবজিা্ সু বিধা পাওয়া �ালচ্ছ।

ক�োভিড মহোমোরীর সমে ভডভজেোল িোরে
গুরুত্বপূণ্য িূ ভম�ো পোলন �য়রয়ছ
আজ প্রাে সকতেই আতরাি্ দসেু অ্াপ এিং ই-সনজিিিী দটনেতমনডনসি
পনরতষিা সম্তক্ অিনহে। নডনজটাে ভারে কম্সপূনচর মাধ্তম এটা
সম্ভি হতেতি। আতরাি্ দসেু নিতশ্ব সি দথতক দিনশ ডাউিতোড করা
অ্াপ হতে উতঠতি। অি্নেতক, ই-সনজিিিী ি্িথিাে েষ্ েষ্ দরািীতক
িানডতেই পনরতষিা দপৌঁতি দেওো সম্ভি হতেতি। উতলেখ করা দযতে পাতর,
মাইিভ ওতেিসাইতট কতরািা মহামারীর সমে দরখানচত্র ও নভনডও-র
মাধ্তম সতচেি কতর দোোর দয নিতশষ অনভযাি গ্রহণ করা হে, ো
নডনজটাে ভারে কম্সপূনচর আওোে পনরচানেে হতেতি।
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মভন্তসিোর ভসদ্োন্ত

কৃষক স্বার্থে এমএসপি-তে বৃপধি,
তেরে সবাধবােণ মবানুরষে সুেক্বায় অে্বাধুপিক
ব্যবস্বা

খনরফ মরশুম শুরু হওোর ঠিক আতি এমএসনপ-দে িৃনধেই দহাক িা কৃ ষক স্বাতথ্ ইউনরোর পয্াপ্ত দযািাি
সুনিনচিে করা িা দরতে মুতখামুনখ সংঘষ্ এডাতে এিং দরে েুঘ্টিা দঠকাতে অে্াধুনিক দযািাতযাি ি্িথিা
কায্কর করা অথিা ভাডাতট আইতির মাধ্তম িসিাস নিনচিে করতে রাজ্ ও দকন্দশানসে অঞ্চেগুনেতক
এই আইি গ্রহতণ পরামশ্ দেওোর মে সাধারণ মািুতষর কে্াতণ দকন্দীে মন্রিসভা সাম্প্রনেকেম
সিঠকগুনেতে একানধক জিকে্াণমুখী নসধোন্ নিতেতি।

ভসদ্োন্ত ১
উৎপযাছদে �সতলর রন্ কৃ্কতদর লযাভরনক মূল্
সু ছনছচিে করতে এবং কৃ্কতদর আয় বযােযাতনযার লতক্্
সরকযার ২০২১-২২ মরশুতম খছর� শতস্র নূ্নেম
সহযায়কমূল্ (এমএসছপ) বৃছধি কতরতি।
সু ফল : মছন্তসভযার এই ছসধিযাতন্তর �তল কৃছ্ কযাতর
কৃ্কতদর ব্তয়র েু লনযায় মু নযা�যা বযা ছরটযান্ ৫ সেতক
৬৫ শেযাংশ বযােতব, কযারর সকন্দজীয় সরকযার খরতচর
েু লনযায় ৫০ শেযাংশ মু নযা�যা সরযাগ কতর এমএসছপ
সহযায়েযা ছদতছে। গেবিতরর েু লনযায় ছেতলর নূ্নেম
সহযায়ক মূল্ কু্ইন্যাল প্রছে বযাছেতয় সব্যাছধক ৪৫২
টযাকযা করযার সু পযাছরশ করযা হতয়তি। এমনছক, লযাল
সিযালযা ও কযাতলযা সিযালযার সক্তত্রও নূ্নেম সহযায়ক মূল্
কু্ইন্যাল ছপিু ৩০০ টযাকযা করযার সু পযাছরশ সদওয়যা
হতয়তি। ছচতনবযাদযাম এবং ছনগযার বজীতরর সক্তত্র কু্ইন্যাল
প্রছে নূ্নেম সহযায়ক মূল্ গে বিতরর েু লনযায় ২০২১২২ মরশুতম রেযাক্তম ২৭৫ টযাকযা ও ২৩৫ টযাকযা করযার
প্রস্তযাব সদওয়যা হতয়তি। মূল্স্ততর এই সহরত�র �সতলর
দবছচত্রকরতর কৃ্কতদর উৎসযাছহে করতব।
২৪
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শসর্

এমএসভপ
২০২০-২১

এমএসভপ
২০২১-২২

উৎপোেন �োয়ে এমএসভপ-কে �রয়ির েু লনোে
�রি ২০২১-২১
িৃ ভদ্
মু নোফো (শেোংয়শ)

ধোন (সোধোরণ)

১৮৬৮

১৯৪০

১২৯৩

৭২

৫০

ধোন (কগ্ড এ)

১৮৮৮

১৯৬০

-

৭২

-

কজোেোর (হোইভব্রড)
কজোেোর
(মোলেোনভে
িোজরো

২৬২০

২৭৩৮

১৮২৫

১১৮

৫০

২৬৪০

২৭৫৮

-

১১৮

-

২১৫০

২২৫০

১২১৩

১০০

৮৫

রোভি

৩২৯৫

৩৩৭৭

২২৫১

৮২

৫০

িু ট্টো

১৮৫০

১৮৭০

১২৪৬

২০

৫০

েু র (অডহর

৬০০০

৬৩০০

৩৮৮৬

৩০০

৬২

মু ি

৭১৯৬

৭২৭৫

৪৮৫০

৭৯

৫০

উরোে

৬০০০

৬৩০০

৩৮১৬

৩০০

৬৫

ভিয়নিোেোম

৫২৭৫

৫৫৫০

৩৬৯৯

২৭৫

৫০

সূর্যমু�ী িীজ

৫৮৮৫

৬০১৫

৪০১০

১৩০

৫০

সেোভিন (হলু ে)
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মভন্তসিোর ভসদ্োন্ত
ভসদ্োন্ত ২

ভসদ্োন্ত ৩

ইউছরয়যা উৎপযাদতন সদশতক স্ছনভ্র কতর সেযালযার লতক্্ সকন্দজীয়
সরকযার, সেতলগেযানযায় রযামযাগুন্ডম �যাছট্লযাইরযার অ্যান্ড সকছমতকলস্
ছলছমতটতডর রন্ ২০২১’র ছবছনতয়যাগ নজীছে সম্প্রসযাছরে কতরতি।
সু ফল : ২০১৪’সে নেু ন সরকযার ক্মেযায় আসযার পর একছট
নেু ন ছবছনতয়যাগ নজীছে গ্হর করযা হয়। এই নজীছেতে বলযা হয়,
২০১৯ সযাতলর মতধ্ সর সমস্ত উৎপযাদন ইউছনট চযালু হতব,
সসগুছলতক উৎসযাহ ভযােযা সদওয়যা হতব। ছকন্তু, এই নজীছেতে ২০১৯
সযাতলর পর সর সমস্ত উৎপযাদন ইউছনট চযালু হয়, সসগুছল ভেু ছ্ কর
সু ছবধযা সেতক বছঞ্চে ছিল। এই সপ্রছক্তে সরকযার ছসধিযান্ত ছনতয়তি
সর, ২০২১ সযাতলর মতধ্ সর সমস্ত উৎপযাদন ইউছনট চযালু হতব,
ছবতশ্ কতর ইউছরয়যা সক্তত্র সদশতক স্ছনভ্র কতর েু লতে নেু ন
উৎপযাদন সকন্দগুছলতক উৎসযাহ ভযােযা সদওয়যা হতব।

•

দতল্ঙ্গার রামাগুডিম উৎপােন ইউবনলি িাবর্থে ১২ ্ক্ষ ৭০
হাজার দমবরেে িন ইউবরয়া উৎপাবেত হলি। এর ফল্,
আমোবন বনভ্থরেী্তা েমলি এিং দেেলে আত্বনভ্থর
েলর দতা্ার ্লক্ষযে আরও এে েেম অগ্রসর হওয়া �ালি।
দেন্দ্রীয় সরোর ভতু্থবের এই সু বিধা আরও সম্প্রসাবরত েরার
পবরে্না বনলয়লছ, �ালত দেলে আরও দিবে পবরমালে ইউবরয়া
উৎপােন েরা �ায়।

ছনরযাপদ ও আরও কযারক
্ র সরল ব্বস্যা গতে সেযালযার লতক্্
সরকযার ভযারেজীয় সরতলর রন্ ৭০০ সমগযাহযারড্ ছরিতকযাতয়ছসে
ব্যাতন্ড ৫ সমগযাহযারড্ সপেকরিযাম বন্ন অনু তমযাদন কতরতি।

•

•

• পুরলনা রামাগুডিম ইউবনি অফ ফাবি্থ্াইজার েলপ্থালরেন অফ

ইবডিয়া ব্বমলিলডর পুনরুজ্জীিলন রামাগুডিম ফাবি্থ্াইজাস্থ
অযোডি দেবমলে্স্ ব্বমলিড (আরএফবসএ্) ৬১৬৫.০৬
দোবি িাো িযেলয় এেবি নতুন গযোস-বভবত্তে পবরলিে-িান্ি
বনলমর আস্তরে�ু তি ইউবরয়া উৎপােন প্লযোটে গলড তু্লছ।

• দতল্ঙ্গানা সহ েবক্ষে ও মধযে ভারলতর রাজযেগুব্লত ইউবরয়ার

চাবহো দমিালত এই উৎপােন দেলন্দ্র বিলশ্বর দসরা প্র�ু বতিলে
োলজ ্াগালনা হলয়লছ।

•

নতুন এই ইউবরয়া ইউবনিবি চা্ু হল্ আলেপালের অঞ্চল্
আবর্থে অগ্রগবত ত্বরাববিত হলি, দসই সলঙ্গ সডে, দর্ ও
সহল�াগী বে্ পবরোিালমা দক্ষলত্ আরও অগ্রগবত েিলি।

ভসদ্োন্ত ৪

•

সুফল : ভারতীয় দরল্ �াত্ী ও পেযে পবরিহলের দক্ষলত্
৩৪ হাজার বেল্াবমিার িা ৯৬ েতাংে রেযোে সিলচলয় দিবে
িযেস্ত রালে। এরেম পবরবস্বতলত দ� দোনও সরোলরর
োলছই জনসাধারলের সু রক্ষার বিরয়বি সিলচলয় গুরুত্বপূ ে্থ
হলয় ওলি। তাই, এই বিরবিলে বিলিচনায় দরলখ দেন্দ্রীয়
সরোর ভারতীয় দর্লে দস্পেরোম িটেলনর এে �ু গা্োরী
পেলক্ষপ বনলয়লছ।
আধুভন� ির্িস্ো : এখনও প�্থ্ ভারতীয় দরল্ ২বজ
দস্পেরোম িযেিহার হয়। বেন্তু, দর্ �াতায়াত ও দ�াগাল�াগ
িযেিস্ালে আরও দিবে বনরাপে েলর তু্লত দর্লে ৪বজ
দস্পেরোম িটেলনর বসদ্ধা্ হলয়লছ। ভারতীয় দরল্ দ�াগাল�াগ
িযেিস্া অবটিো্ ফাইিার মারফৎ হলয় রালে। বেন্তু, এখন
আধু বনে দস্পেরোলমর ফল্ দ�াগাল�াগ িযেিস্া দরবডও
েমুযেবনলেেন তরা বরলয়্ িাইম-বভবত্তলত পবরচাব্ত হলি।
এমনবে, ৪বজ দস্পেরোলমর সু ফ্ বসগনযো্ ও দ�াগাল�াগ
িযেিস্ালতও পডলি।
দরেলনর মুলখামুখী সংের্থ এডালনা �ালি। �াত্ীলের সু রক্ষা ও
বনরাপত্তা সু বনবচিত েরলত সম্ূ ে্থ দেেীয় পদ্ধবতলত দরেলনর
মুলখামুখী সংের্থ এডালত এে অবভনি িযেিস্া উদ্ািন েরা
হলয়লছ। চারবি ভারতীয় সংস্া দরেলনর মুলখামুখী সংের্থ
এডালত এই আধু বনে পদ্ধবত উদ্ািন েলরলছ। দমে ইন
ইবডিয়া েম্থসূবচর সাফল্যের দক্ষলত্ অবভনি এই িযেিস্া এে
উজ্জ্ব্ েৃ ষ্া্।

সরকযার আদশ্ ভযােযাতট আইন অনু তমযাদন কতরতি। এর �তল, ভযােযাতটতদর আবযাসন ভযােযা সনওয়যায় অগ্গছে হতব
এবং দজীরস্্ যায়জী-ছভছত্তে ভযােযা সদওয়যা সু ছনছচিে হতব। এই আইনছট কযারক
্ র করযার রন্ সমস্ত রযার্/সকন্দশযাছসে
অঞ্চলতক অনু তরযাধ করযা হতব।

• সুফল

• আেে্থ ভাডালি আইলনর ফল্ গৃহহীনতার সমসযোর সমাধান হলি।

• এই

• এই আইলনর মাধযেলম িাবড ভাডার িযেিসায় দিসরোবর অংেগ্রহলের

: এই আইনবি রাজযে/দেন্দ্রোবসত অঞ্চ্গুব্লে ো�্থের
েরলত অনু লরাধ েরা হলি, �ালত তারা নতুন আইন প্রেয়ন েরলত
অরিা িত্থমান ভাডালি আইলন সংলোধন েরলত পালর।
আইন ো�্থের হল্ িাবড ভাডা দক্ষলত্ সারা দেলে আইবন
োিালমা আরও সম্প্রসাবরত হলি, �ার ফল্ সংবলিষ্ দক্ষলত্র উন্নয়লন
নতুন বেোর সূ চনা হলি।

এমনবে, উপাজ্থনোরী প্রবতবি দশ্রেীর মানু লরর োলছ িাবড ভাডা
দনওয়ার সংস্ান িাডলি।

ফল্ িাবড ভাডা িযেিস্ায় অগ্রগবত েিলি। দসই সলঙ্গ, িাসল�াগযে
িাবড ভাডা দনওয়ার দক্ষলত্ োিবত দমিালনা সম্ভি হলি।

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১ ২৫

এে দেে - এে ের

দেতের অি্থ ব্যবস্ার

এ�ত্রী�রণ

সকযানও ছকিু রেদূ তরই সহযাক নযা সকন, সকযানও বস্তু খুঁতর পযাওয়যা রেই
রছটল সহযাক নযা সকন, এমনছক সসই বস্তুর নযাগযাল পযাওয়যা রে কছঠনই
সহযাক নযা সকন, কতঠযার পছরশ্রম ও েপস্যার মযাধ্তম েযা হযাতে পযাওয়যা সম্ভব।
চযারতক্র এই বযারজী ছরএসছট চযালু করযার সক্তত্র সরকযাতরর অক্যান্ত প্রতচষ্টযাতে
প্রছে�ছলে হতয়তি
২০১৭’র ৩০দশ জুি ও পেো জুোইতের মাঝ রাতে েীঘ্ ১৭ িিতরর িহু আোপ-আতোচিা, েক্ -নিেক্
ও পারস্পনরক শো-পরামতশ্র পর যুক্তরাষ্টীে ি্িথিার এক যতথাপযুক্ত েৃটিান্ নহসাতি নজএসটি চােু করা
হে। চােু হওোর সমে দথতক নজএসটি অথ্-ি্িথিার অগ্রিনেতে েপূে হতে উতঠতি। ৫০০টি নভন্ন ধরতির
কর ও শুল্ক আতরাতপর দিাঝা দথতক দেশতক মুক্ত করার দষ্তত্র সরকাতরর এই সাহসী পেতষ্প। নজএসটি এক
দেশ – এক কর ি্িথিা িতড দোোর উতদেশ্তক পপূরণ কতরতি। প্রকৃ েপতষ্ নজএসটি ি্িথিাে সারা দেতশ,
ো দস িান্ীিির দথতক ইটািিরই দহাক িা দেহ্ দথতক োষ্াবিীপ পয্ন্ সি্ত্রই অনভন্ন কর ি্িথিা চােু
হতেতি। দকানভড মহামারীর িে্ মাি সমতে পরপর সাে মাস নজএসটি সংগ্রতহর পনরমাণ ১ েষ্ দকাটি টাকা
িানডতে যাওোে অনভন্ন এই কর ি্িথিা োর সাফতে্র কানহিী জিসমতষ্ েু তে ধতরতি।

বি

হালরর বিো্ী দজ্ার েমল্ে িল্লছন, “ভযোলির
তু্নায় বজএসবি অলনে ভাল্া। এখন বিবভন্ন
সামগ্রী গ্রাহলের োলছ েম মূ ল্যে দপঁলছ �ালচ্ছ।
োরে, েলরর হার দিবে নয়। অলনে সংস্া তালের পলেযে
সলি্থাচ্চ খুচলরা মূ ্যে েবমলয়লছ। এর ফল্, আমালের িযেিসাও
্াভিান হলয়লছ”। অনযেবেলে, সরতাজ নালম জননে িযেবতি
িল্লছন, “এখন ের িযেিস্া অবভন্ন হলয় ওিার ফল্
বিহালরর গ্রাহেরা রাজযে দরলেই পেযে সামগ্রী ক্য় েরলছন।
আমালের মলতা দোোন মাব্েরাও বজএসবি-র ফল্
্াভিান হলয়লছন। আলগ �খন আমালের অনযে রাজযে দরলে
পেযে সামগ্রী বেনলত হত, তখন মূ ্যে�ুতি ের (ভযোি) – এর
পাোপাবে, ২ েতাংে হালর বসএসবি বেলত হত। এখন দেলের
দ� দোনও অংে দরলেই পেযে সামগ্রী দেনার দক্ষলত্ ের হার
এেই রলয়লছ। এর ফল্, আমালের োলছ অবভন্ন ের িযেিস্া
অতযে্ ্াভজনে হলয় উলিলছ”। পবচিমিঙ্গ দরলে দরােন
২৬
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ছরএসছট কযার্কর হওয়যার পর চযার বির পূর্
কতরতি। এই চযার বিতর ছরএসছট ব্বস্যাতক আরও
সবছশ কযার্কর কতর েু লতে আমরযা একযাছধক
পদতক্প ছনতয়ছি। সিযাট মযাতপর ব্বসযার সক্তত্র
দত্রমযাছসক-ছভছত্তে ছরটযান্ দযাছখলই সহযাক বযা
মযাছসক-ছভছত্তে কর সমটযাতনযা অেবযা দবদু ্ছেন
পধিছেতে চযালযান ব্বস্যা – প্রযায় সবতক্তত্রই আমরযা
কর ব্বস্যাতক আরও সু দক্ কতর সেযালযার লতক্্
কযার করছি।

- ভনম্যলো সীেোরমণ
ক�ন্দ্রীে অি্যমন্তী

২০২০-২১ অি্যিয়ে্য �য়রোনো মহোমোরীজভনে
ভিপর্যে কিয়� ভজএসভে সমগ্ অি্য-ির্িস্োয়�
রক্ষো �য়রয়ছ। আয়লোির্ অি্যিয়ে্য রোজস্
সংগ্য়হর পভরমোণ ১০.৭১ লক্ষ ক�োভে েো�ো,
রো পিূ ি্য ে্যী অি্যিয়ে্যর েু লনোে ১২ শেোংশ
কিভশ
দ্াধা িল্লছন, “বজএসবি সারা দেলে আমূ ্ পবরিত্থন বনলয়
এলসলছ। এ ধরলনর ের িযেিস্া েীে্থ বেলনর স্প্ন বছ্। োরে,
এরেম এেবি ের িযেিস্া সাধারে মানু রলে এোবধে েলরর
জা্ দরলে মুবতি বেলয়লছ। এমনবে, বজএসবি িযেিসার দক্ষলত্ও
অতযে্ ্াভজনে হলয় উলিলছ”।
মধযেপ্রলেলের নীমচ দরলে সতযেনারায়ে িল্লছন, বজএসবি
চা্ু হওয়ার ফল্ ের িযেিস্ায় স্চ্ছতা দিলডলছ, �ার ফল্
ের দক্ষলত্ সততা িজায় রলয়লছ। বজএসবি চা্ু হওয়ার আলগ
দ� সমস্ত িযেিসায়ী আমালের োছ দরলে বজবনস বেনলতন,
তাঁরা ের িযেিস্ায় দরবজ্টার বছল্ন না। ফল্, পেযে সামাগ্রী
সরিরালহর পর প্রাপযে না দমিালনার ঝুঁবে দরলেই দ�ত। বেন্তু,
এখন প্রলতযেে িযেিসায়ী ের িযেিস্ায় বনিন্ীেৃত হওয়ার ফল্
এিং সমগ্র িযেিস্া অন্াইলন পবরচাব্ত হওয়ার েরুে এই
ঝুঁবে েলমলছ। বজএসবি সমগ্র ের িযেিস্ালে সর্ েলরলছ এিং
েু ন্থীবত মুতি েলরলছ।
এখন গুজরালির আলমোিাে েহলরর বেওয়ালনর মলতা
িযেিসায়ীরাও অনযে রাজযে দরলে পেযে ক্য় েরলত পারলছন।
এোবধে ফম্থ োবখ্ েরা দরলে বজএসবি বেওয়ালনর মলতা
িযেিসায়ীলের মুবতি বেলয়লছ। িযেিসায়ীলের োলছ এবি এেবি
পবরিত্থলনর পর। এর ফল্, না দেি্ িযেিসাবয়ে দ্নলেন
দিলডলছ, দসই সলঙ্গ গ্রাহে দরলে িযেিসায়ী প্রলতযেলেই ্াভিান
হলচ্ছন।
উত্তর প্রলেলের আব্গড দরলে বিলিে েীপ বিশ্বাস েলরন
দ�, তাঁর মলতা িযেিসায়ীরা এখন দোনও বনলরধাজ্া ছাডাই
িযেিসায় অলনে সু ল�াগ-সু বিধা দপলয়লছন। বজএসবি চা্ু হওয়ার
ফল্ িযেিসায় অসাধু পন্া অি্ম্বন িন্ হলয়লছ। িাজার িযেিস্ার
এেত্ীেরলের ফল্ িযেিসায়ীলের মলধযে স্াস্যেের প্রবতল�াবগতার
মানবসেতা গলড উলিলছ। এখন বজএসবি িযেিস্ার ফল্ আর
দেউ প্রতারোর সাহস পালি না িল্ও বতবন মলন েলরন।
িযেিসায়ীলের োছ দরলে পাওয়া প্রেংসা সূ চে এই ম্িযেগুব্
বজএসবি িযেিস্ার সাফ্যেলেই প্রবতফব্ত েলর। এেবেলে
িযেিসায়ীরা বজএসবি-দে িাবেজযে-িান্ি িল্ মলন েরলছন।
অনযেবেলে, গ্রাহেরাও েম োলম বজবনসপত্ সংগ্রহ েরলত
পারলছন। বজএসবি ো�্থের হওয়ার চার িছর পূ ে্থ হওয়ায় এখন

১৭ভে ভিন্ন ধরয়নর �র, ২৩ভে শুল্ক

কিয়� এ�ন ভিভিন্ন ধরয়নর
ফম্য েোভ�য়লর অিসোন
এসবি হ্ পেযে ও পবরলরিা ের।
বজ২০১৭’র
পয়্া জু্াই �খন বজএসবি

ো�্থের েরা হলয়বছ্, তখন প্রধানম্রেী
এলে েরার সূ লত্ ‘গুড অযোডি বসম্্ িযোসি’
িল্ িে্থনা েলরবছল্ন। বজএসবি ো�্থের
হওয়ার আলগ িযেিসায়ীলের বিবভন্ন রাজযে ও
দেলন্দ্রর পক্ষ দরলে আলরাপ েরা এোবধে
ের দমিালত হত। উোহরে-স্রূপ ি্া
দ�লত পালর, উৎপােন ইউবনি দরলে দোনও
সামগ্রী দিবরলয় আসার পর প্ররলমই উৎপােন
শুল্ক আলরাপ হত। অলনে পেযে সামগ্রীর
দক্ষলত্ িযেিসায়ীলের অবতবরতি উৎপােন শুল্ক
দমিালত হত। এমনবে, দোনও সামগ্রী �বে
বি্াসিহু্ দশ্রেীর আওতায় অ্ভু্থতি হত,
তা হল্ দসলক্ষলত্ অবতবরতি ের ধা�্থ হত।
দোনও দহালি্ িা দরলস্তারাঁয় পেযে সামগ্রী
সরিরালহর জনযে পৃরেভালি পবরলরিা ের
বেলত হত। বিবভন্ন রালজযে এেই পেযে সামগ্রীর
ওপর পৃরে পৃরে হালর ের আলরালপর
ফল্ সংবলিষ্ সামগ্রীর োলমও দহরলফর হত।
সলি্থাপবর গ্রাহলের োলছ দপঁছলনার আলগ পেযে
সামগ্রীর ওপর বভন্ন বভন্ন ের এিং পবরলরিা
মাশু্ �ু তি হত।
বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১ ২৭

এে দেে - এে ের

িোরয়ে িোর ধরয়নর
ভজএসভে রয়েয়ছ:
ক�ন্দ্রীে পণর্ ও পভরয়েিো �র
(ভসভজএসভে) - আন্ততঃরযার্ পর্ ও
পছরত্বযার সক্তত্র সকন্দজীয় সরকযার এই
কর আতরযাপ কতর
রোজর্ পণর্ ও পভরয়েিো �র - আন্ততঃরযার্
পর্ ও পছরত্বযার সক্তত্র সংছলিষ্ট রযার্
সরকযার এই কর আতরযাপ কতর
ক�ন্দ্রশোভসে অঞ্য়ল পণর্ ও পভরয়েিো
�র - একছট সকন্দশযাছসে অঞ্চতল দু ছট
পতক্র (ব্বসযায়জী) মতধ্ সলনতদতনর
সক্তত্র কতরর একছট অংশ সংছলিষ্ট
সকন্দশযাছসে অঞ্চলতক ছদতে হয়
২০২১ – এর কম মোস সহ পরপর ৮ মোস
ভজএসভে সংগ্য়হর পভরমোণ ১ লক্ষ ক�োভে েো�ো
েোঁভডয়েয়ছ। �য়রোনোর সমে িলভে িছয়রর কম
মোয়স ভজএসভে সংগ্য়হর পভরমোণ ১,০২,৭০৯
ক�োভে েো�ো হয়েয়ছ। অনর্ভেয়�, ২০১৯ – এর
কম মোয়স সংগ্য়হর পভরমোণ ভছল ১,০০,২৮৯
ক�োভে েো�ো।
এই ের িযেিস্ার তাৎপ�্থ সম্লে্থ আরও দিবে উপ্বধি েরার
সময় এলসলছ। ২০১৭’র পয়্া জু্াই ঐবতহাবসে মধযেরালত্র
অবধলিেলনর জনযে সমগ্র সংসে ভিনলে উজ্জ্ব্ভালি আল্াবেত
েরা হলয়বছ্। পয়্া জু্াই মধযেরাবত্ দরলে বজএসবি ো�্থের
হয়। এই ের িযেিস্ালে আমূ ্ পবরিত্থনোরী েরবিবধ বহসালি
গেযে েরা হলয়লছ। সাধারে গ্রাহলের সু বিধালর্থই এ ধরলনর ের
িযেিস্া চা্ু েরা হলয়লছ। এমনবে, বে্ সংস্াগুব্র উৎপােন
ও পবরিহে খালত খরচ েমালনার ্লক্ষযে এই ের িযেিস্া
গুরুত্বপূ ে্থ হলয় উলিলছ। প্রেৃত পলক্ষ ১৭বি বভন্ন ধরলনর ের
ও ৫০০বি মাশু্ িযেিস্া দরলে দেেলে মুতি েরলত বজএসবি
চা্ু েরা হলয়লছ। তৎো্ীন রা্রেপবত প্রেি মুলখাপাধযোয় এিং
প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী সংসলের দেন্দ্রীয় হল্ অবভন্ন এই
ের িযেিস্ার সূ চনা েলরন। ের িযেিস্ার সূ চনার সময় দরলেই
২৮
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ইভন্য়গ্য়েড পণর্ ও পভরয়েিো �র রযাবেজীয় পর্ ও পছরত্বযার সক্তত্র
আন্ততঃরযার্ কর আতরযাপ করযা হয়।
আসতল আইছরএসছট হল প্রতদয় কতরর
সক্তত্র রযার্ ও সকন্দজীয় সরকযাতরর প্রযাপ্
অংশ

ভজএসভে হোয়র ৫ভে স্র্োি সহ এ�
প্িভেশীল ির্িস্ো

• মূ ্যে ও আর্থ-সামাবজে দপ্রক্ষাপলির বিরয়বি বিলিচনায়

দরলখ েলরর দক্ষলত্ বিবভন্ন স্যোি িা স্তর রলয়লছ।
বজএসবি হ’্ এমন এে নমনীয় িযেিস্া, �া পবরবস্বতর
ওপর বনভ্থর েলর পবরিত্থনল�াগযে।

• বজএসবি োিালমা অতযে্ সর্। এই ের িযেিস্ায় ৫বি
স্যোি রলয়লছ। এগুব্ হ’্ - েরমুতি স্যোি, ৫ েতাংে
হালর ের, ১২ েতাংে হালর ের, ১৮ েতাংে হালর
ের এিং ২৮ েতাংে হালর ের।

• বেক্ষা ও স্াস্যে দক্ষলত্র সলঙ্গ �ু তি অতযোিেযেেীয় সামগ্রী
সম্ূ ে্থ ের আওতার িাইলর। বি্াসিহু্ জীিন�াপলনর
সলঙ্গ �ু তি পেযে ও পবরলরিা তরা ক্ষবতোরে দশ্রেীভুতি
সামগ্রীগুব্র দক্ষলত্ েলরর হার ২৮ েতাংে।

কিশ �য়ে� িছর আলোপ-আয়লোিনো ও শলো-পরোময়শ্যর পর ২০১৭’কে ভজএসভে �োর�্যর
•
•
•

•

•

•

তৎো্ীন অি্ বিহারী িাজলপয়ী সরোলরর
োসনোল্ ২০০০ সাল্ প্ররমিার এে অবভন্ন
ের িযেিস্ার িযোপালর প্রারবমে বচ্াভািনা েরা
হয়।
২০০৬ এিং ২০০৭ সাল্র সাধারে িালজলিও
তৎো্ীন দেন্দ্রীয় অর্থম্রেী বজবসবি-র প্রসঙ্গ
উত্াপন েলরন। ২০০৭ – এ রাজযে অর্থম্রেীলের
বনলয় এেবি দ�নৌর েবমবি গবিত হয়।
২০০৮ – এর িালজি ভারলে সারা দেলে
২০১০ – এর পয়্া এবপ্র্ দরলে বজএসবি
রূপায়লের প্রলয়াজনীয়তা উত্াপন েরা হয়।
বেন্তু, রাজযেগুব্র মলধযে ঐেযেমলত না দপঁছলনার
ফল্ই বজএসবি ো�্থের েরা সম্ভি হয়বন।
২০১৪’দত নতুন সরোর জনালেলে বনি্থাবচত
হওয়ার পর অবি্লম্ব বজএসবি ো�্থের
েরার িযোপালর আ্বরে উলেযোগ গ্রহে েলর।
প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােীর সু েক্ষ দনতৃলত্ব
তৎো্ীন অর্থম্রেী অরুে দজিব্ বজএসবি
ো�্থের েরার িযোপালর গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো
পা্ন েলরন।
পেযে ও পবরলরিা ের (বজএসবি) ো�্থের েরার
জনযে সরোর ১২২তম সংবিধান সংলোধন
েলর। দসই অনু সালর, সংবিধালনর ২৪৬, ২৪৮
এিং ২৬৮ ধারায় সংলোধন েরা হয়। এরপর,
২০১৫’র দম মালস দ্ােসভায় সংবিধান
সংলোধনী প্রস্তাি পাে হলয় �ায়। পলরর িছর
অর্থাৎ ২০১৬’র অগা্ট মালস রাজযেসভালতও
দোনও বিলরাবধতা ছাডাই সংবিধান সংলোধনী
প্রস্তাি পাে হয়। এইভালি ১০১তম সংবিধান
সংলোধন ো�্থের হয়।
বজএসবি ো�্থের েরার বিরয়বি দ�লহতু দেন্দ্র
ও রাজযেগুব্র এবতিয়ারভুতি বছ্, তাই সংসলের
উভয় েলক্ষই বজএসবি-র বিরয়বি অনু লমােলনর
প্রলয়াজনীয়তা দেখা দেয়। এরপর, অলধ্থলেরও
দিবে রাজযে বজএসবি অনু লমােন েলর। আসাম
বিধানসভায় প্ররম বজএসবি অনু লমাবেত হয়।

ভজএসভে িোলু �রোর পূয়ি্য সংভিধোন সংয়শোধয়নর
প্য়েোজনীেেো
ভযারতে প্রশযাসছনক কযারকতম্ রু ক্রযাষ্টজীয় কযাঠযাতমযা রতয়তি, সরখযাতন কর আতরযাপ
করযার ছব্য়ছটও সকন্দ ও রযার্গুছলর মতধ্ ছবভক্ ছিল। সসই অনু সযাতর,
পর্ সযামগ্জী ছবক্তয়র সক্তত্র কর আতরযাপ করযার অছধকযার সকতন্দর ছিল নযা।
একইভযাতব, পছরত্বযার ওপর কর আতরযাতপর অছধকযার রযার্গুছলও সপে নযা।
ছকন্তু, ছরএসছট-র সংস্যান অনু রযায়জী পর্ সযামগ্জী ছবক্তয়র সক্তত্র কর আতরযাতপর
অছধকযার সকন্দতক সদওয়যা ররুছর ছিল। অবশ্, পর্ সযামগ্জী ছবক্তয়র ওপর
কর আতরযাতপর অছধকযার সকবল রযার্গুছলর কযাতি ছিল। অন্ছদতক, সকতন্দর
কযাতি সকবল পছরত্বযা কর আতরযাতপর অছধকযার ছিল। পছরত্বযা কর বযাবদ
সংগৃহজীে অতে্র একছট অংশ রযার্গুছলতক সদওয়যার প্রতয়যারনজীয়েযা সদখযা সদয়।
ছঠক এরকম পছরছস্ছেতে সকবল সকন্দ ও রযার্গুছল ছরএসছট ব্বস্যার আওেযায়
ছনতরতদর কর আতরযাপ করতে পযাতর। এই ছব্য়ছটতকই ছবতবচনযায় সরতখ
সংছবধযান সংতশযাধন করযা হয়।

ভজএসভে পভরেে িোরেীে রু তিরোষ্টীে �োিোয়মোর প্�ৃে
উেোহরণ
ছরএসছট সংছবধযান সংতশযাধন অনু রযায়জী, ৬০ ছদতনর মতধ্ ছরএসছট পছর্দ নযাতম
একছট প্রযাছেষ্যাছনক সংস্যা গতে সেযালযা আবশ্ক। সরকযারতক পরযামশ্ সদওয়যার
রন্ ছরএসছট পছর্তদ সকন্দ ও রযার্গুছলর প্রছেছনছধরযা রতয়তিন। এই পছর্তদ
সকন্দজীয় অে্মন্তজীতক সচয়যারম্যান পতদর দযাছয়ত্ব সদওয়যা হয়। সকন্দজীয় অে্
প্রছেমন্তজীতক পছর্তদর একরন সদস্ মতনযানজীে করযা হয়। রযাতর্র অে্মন্তজীরযা
অেবযা রযার্ সরকযারগুছলর মতনযানজীে মন্তজীরযা পছর্তদর সদস্ ছহসযাতব ছনব্যাছচে
হন। এই পছর্তদ সকতন্দর এক-েৃ েজীয়যাংশ, অন্ছদতক রযার্গুছলর দু ইেৃ েজীয়যাংশ সভযাটযাছধকযার রতয়তি। পছর্তদর সর সকযানও ছসধিযান্ত ছেন-চেু ে্যাংশ
সভযাতট অনু তমযাছদে হতে পযাতর।

বজএসবি-র প্রভাি ্ক্ষযে েরা দগলছ। এমনবে, আ্ঃরাজযে
‘নাো’ (দচে পলয়টে) িযেিস্ার অিসান হলয়লছ। এব্রি িযোসি
িা প্রলিে েলরর অি্ু বপ্তর ফল্ বিবভন্ন েহলর পেযে সামগ্রীর
পবরিহে সহজ হলয়লছ। বজএসবি ো�্থের হওয়ার পূ লি্থ বিবভন্ন
রাজযে ৩৫-১১০ েতাংে প�্থ্ বিলনােন ের আলরাপ েরলতা।

এখন তা ্ক্ষযেেীয় হালর েলম এলসলছ। আলগ ২৩৫বি পেযে
সামগ্রীলত ৩১ েতাংলেরও দিবে ের আলরাপ েরা হত। বেন্তু
বজএসবি চা্ু হওয়ার পর ২২৫বি পেযে সামগ্রীর ওপর েলরর
হার েলম ২৮ েতাংে হলয়লছ। এমনবে, িাবে ১০বি পেযে
সামগ্রীলত ের হার আরও েলম হলয়লছ ১৮ েতাংে। খুি
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এে দেে - এে ের

এ� ভজএসভে, এ�োভধ� সুভিধো
উৎপোেয়নর পভরিয়ে্য �রয়ির ওপর �র

গ্যাহতকর হযাতে সপঁিতনযার আতগ পর্ন্ত উৎপযাদতনর সক্তত্র
কর আতরযাতপর একযাছধক পর্যায় রতয়তি। ছরএসছট-র
অন্েম একছট সমৌছলক দবছশষ্ট্ই হল পর্ সযামগ্জীর
উৎপযাদন সেতক ব্বহযার পর্ন্ত বযাধযা-ছবপছত্হজীন ইনপু ট
সক্ছডতটর ব্বস্যা। ইনপু ট সক্ছডট হল সকযানও পর্ সযামগ্জী
উৎপযাদতনর সক্তত্র প্রতদয় কর। েযাই, সর সকউ ইনপু ট
সক্ছডতটর সময় প্রতদয় কর আউটপু ট সক্ছডতটর সক্তত্র
হ্যাস করতে পযাতর।

�র হোয়র আর কস্ছেোিোরীেো কনই

ভযারে এখন এক অছভন্ন বযারযার ব্বস্যা হতয় উতঠতি।
আন্ততঃরযার্ সচকতপযাস্গুছলর অবসযান হতয়তি এবং প্রতবশ
কতরর ছবলু ছপ্তর �তল পর্ সযামগ্জীর পছরবহর আরও
সহর হতয় উতঠতি। ছরএসছট চযালু হওয়যার আতগ বহু
রযাতর্ ৩৫-১১০ শেযাংশ পর্ন্ত ছবতনযাদন কর ছিল। এই
কর হযার এখন লক্্রজীয়ভযাতব কতম এতসতি। রযার্গুছলতক
আশ্বস্ত করযা হতয়তি সর, ছরএসছট কযারক
্ র করযার প্রেম
পযাঁচ বিতর েযাতদর রযারস্ ১৪ শেযাংশ পর্ন্ত বৃছধি হতব।
সদতশ পর্ ও পছরত্বযা কর রূপযায়তরর প্রছেছট পর্যাতয়
ছনয়ন্তরমূলক ব্বস্যা কযারক
্ র করযার রন্ ছরএসছট
পছর্দ গছঠে হয়। ২০১৬’র ২২ সসতটেম্বর সেতক এখনও
পর্ন্ত পছর্তদর সমযাট ৪৩ছট দবঠক হতয়তি।

অভেভরতি �য়রর কিোঝো আর কনই

আতগ কর ব্বস্যায় সকবল একছট পতর্র সক্তত্রই

অ্ সমলয়র মলধযেই পেযে সামগ্রীর মূ ্যেস্তর বস্র েরার জনযে
িযোসি স্যোি িা ের হার বনবে্থষ্ েলর দেওয়া হয়। সাধারে
মানু র দ� সমস্ত পেযে সামগ্রী িযেিহার েলরন, দসগুব্লে ০-৫
েতাংে েলরর আওতায় বনলয় আসা হলয়লছ। বরিান্থ োবখ্
৩০
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একযাছধক কর আতরযাপ করযা হে। এমনছক, প্রতদয় কতরর
ওপর আরও কর বসযাতনযা হে। পর্ সযামগ্জীর দু ই বযা েযার সবছশ
সশ্ররজীতে ছবভযারতনর �তলই এতকর পর এক কর বসযাতনযা হে।
ছরএসছট ব্বস্যায় সর ইনপু ট সক্ছডট পধিছে রতয়তি, েযার �তল
একযাছধক কতরর আতরযাতপর অবসযান রতটতি। এর �তল, পর্
সযামগ্জীর দযাম হ্যাস সপতয়তি এবং কম দযাতমই েযা গ্যাহতকর কযাতি
সপঁিতছে।

উেোহরণ – আপছন রছদ চূ েযান্ত বযা প্রকৃে গ্যাহক নযা হন এবং
আপছন রছদ আতগই ছরএসছট ছমছটতয় েযাতকন, েযা হতল আপছন
েযার রন্ সক্ছডট পযাতবন। এরপর, আপছন এই সক্ছডটগুছল
আপছন সরকযারতক ছরএসছট মযাশুল সমটযাতনযার সময় ব্বহযার
করতে পযারতবন। এিযােযাও, প্রছে মযাতস ছরএসছট ছরটযান্ দযাছখতলর
সময় আপছন ট্যাসি সক্ছডট ব্বস্যার মযাধ্তম আপনযার সক্ছডট
অ্যাডরযাস্ করতে পযারতবন।

সপিণূ ্য অনলোইন ির্িস্ো

ছরএসছট অনু রযায়জী, রযাবেজীয় সলনতদতনর েে্ অনলযাইতন
আপতডট করতে হতব। প্রছেছট সলনদতনর রছশদ সংছলিষ্ট
সবপতক্র কযাতি েযাকতব। এই রছশতদর সযাহযাতর্ সবপক্ই
ইনপু ট ট্যাসি সক্ছডতটর সু ছবধযা ছনতে পযাতর। েতব, সলনতদতনর
সক্তত্র রছদ অসযামঞ্স্ সদখযা সদয়, েযা হতল অনলযাইন ব্বস্যায়
সসই �যারযাক ধরযা পেতব। সলনতদতনর প্রছেছট পর্যাতয় ছরএসছট
সমটযাতনযার কে্তব্র দরুর কর প্রদযান ব্বস্যায় ধযারযাবযাছহকেযা
বরযায় েযাকতব এবং সকযানও ব্বসযায়জী সলনতদতন েযাঁর সক্ছডট বযা
মু নযা�যায় ক্ছে চযাইতবন নযা।

এিং আয়ের বনরূপে িযেিস্া অন্াইন পদ্ধবতলত পবরচাব্ত
হলচ্ছ। অনযেবেলে, দেলে ইন্সলপক্টর রাজ িযেিস্া ধীলর ধীলর
দ্াপ পালচ্ছ। রাজযেগুব্লে আশ্বস্ত েরা হলয়লছ দ�, বজএসবি
চা্ু হওয়ার প্ররম পাঁচ িছলর তালের রাজলস্ ১৪ েতাংে িৃ বদ্ধ

ভজএসভে-কে লোিিোন স�য়লই

ভজএসভে �োর্য�র হওেোর ফয়ল �র ির্িস্োে স্ছেেো ও েোেিদ্েো কিয়ডয়ছ।
এ�ভেয়� এর ফয়ল সর�োয়রর �র সংগ্হ সহজ হয়েয়ছ, অনর্ভেয়�
ভজএসভে ির্িসোেী ও গ্োহ� উিয়ের �োয়ছই সমোন লোিিোন হয়ে উয়িয়ছ।

• বজএসবি

গ্োহয়�র উপ�োর

• এেই

•

পলেযের উপর এোবধে েলরর প্রভাি েূ র
হলয়লছ। এমনবে, আলগই দমিালনা েলরর দক্ষলত্
পুনরায় ের আলরাপ িযেিস্ার অি্ু বপ্ত েলিলছ। এর
ফল্, পেযে সামগ্রীর মূ ্যে বনয়্রেলে রােলছ। বজএসবি
ো�্থের হওয়ায় আলগর তু্নায় এখন পেযে সামগ্রীর
োম েলমলছ।
অতযোিেযেেীয় পেযে সামগ্রীর ওপর ের হার খুি েম ধা�্থ
হলয়লছ। এর ফল্, সাধারে মানু র বেনবন্দন িযেিহালরর
সামগ্রীগুব্ েম োলম বেনলত পারলছন। পক্ষা্লর,
বজএসবি িযেিস্া েবরদ্র ও স্্ আলয়র দশ্রেীর মানু লরর
োলছ আবর্থে দিাঝা অলনে ্ােি েলরলছ।

ির্িসোেীরো লোিিোন

•

•

আলগ ১৭বি বভন্ন বভন্ন ধরলনর ের বছ্। এর ফল্,
স্াভাবিেভালিই েরোতালে ১৭বি বরিান্থ োবখল্র
সমসযোয় পডলত হত। এমনবে, ের দমিালনার পর তা
১৭ িার �াচাই েলর দেখা হত। এছাডাও, িযেিসায়ীলের
বিবভন্ন েহলর পেযে সামগ্রী দপঁলছ দেওয়ার দক্ষলত্
প্রলিে ের দমিালত হত। বজএসবি ো�্থের হওয়ার
ফল্ বিবভন্ন ধরলনর ের দমিালনার েডােবড দরলে
িযেিসায়ীরা মুবতি দপলয়লছন।
এখন নবরপত্ �াচাই ও বরিান্থ োবখল্র সমগ্র
প্রবক্য়া অন্াইলন পবরচাব্ত হলচ্ছ। এমনবে, এখন
িযেিসায়ীলের আর িারিার ের েপ্তলরও আসার
প্রলয়াজন হলচ্ছ না। শুধু তাই নয়, ইনপুি দক্বডলির
মাধযেলম বরফাডি বরিালন্থর সু বিধাও িযেিসায়ীরা পালচ্ছন।

েিলি। বজএসবি ো�্থের হওয়ার ফল্ না দেি্ িযেিসায়ীে
েম্থোডি িৃ বদ্ধ দপলয়লছ, দসই সলঙ্গ বজবডবপ-র হার দিলডলছ এিং
মুদ্রাস্ীবত বনয়্রেলে রাখা সম্ভি হলয়লছ। এমনবে, বজএসবি
ো�্থের হওয়ার ফল্ সারা দেলে এে অনু েূ্ িযেিসাবয়ে

সর�োয়রর
সুভিধো
িযেিস্া চা্ু হওয়ার আলগ ের হার
বছ্ অলনে দিবে। তাই, অলনলেই ের
ফাঁবে বেত। বেন্তু, বজএসবি ো�্থের হওয়ার
ফল্ প্রলতযেে িযেিসায়ী ও দ্নলেনোরীর
দরবজলট্েন হলয়লছ। এমনবে, আরও দিবে
সংখযেে েরোতালে ের োিালমার আওতায়
বনলয় আসার পবরবধ দিলডলছ। িযেিসায়ীরা েরেৃ ঙ্্ িযেিস্ার সলঙ্গ �ু তি হলয়লছ, �াঁরা আলগ
ের দমিালনা এবডলয় চ্লতন। স্ভািতই এর
ফল্ সরোলরর রাজস্ দিলডলছ এিং বরিান্থ
োবখল্র সংখযোও িৃ বদ্ধ দপলয়লছ।
• অন্াইন িযেিস্ায় বজএসবি বরিান্থ োবখল্র
সময় প্রবতবি স্তলর েলরর বহলসি-বনলেে
হয়। �খন ের দমিালনা রবেলে দোনও
রেম অসামঞ্জসযে না রালে, দেি্ তখনই
িযেিসায়ীলের প্ররম প�্থালয় দমিালনা েলরর
দক্ষলত্ সু বিধা দেওয়া হয়। এর ফল্, সম্ভািযে
ের ফাঁবে এডালনা েূ র েরা দগলছ।
• োল্ািাজাবর ও দচারাচা্ালনর সম্ভািনা
িহু্াংলে হ্াস দপলয়লছ। োরে, এখন সারা
দেলে সি বজবনলসর মূ ্যে প্রায়।
• বজএসবি ো�্থের েরার ফল্ রাজযেগুব্র রাজস্
খালত ক্ষবত েূ র েরলত ৫ িছর দময়ােী ক্ষবত
পূ রে িা বজএসবি মাশু্ িযেিস্া ো�্থের েরা
হলয়লছ। পান মে্া, তামাে িা এই জাতীয়
সামগ্রী, েয়্া, োি্থলনলিড ওয়ািার, দমাির
গাবডর দক্ষলত্ বজএসবি দসস ো�্থের হলয়লছ।

পবরলিে গলড উলিলছ। ২০২৫ সাল্র মলধযে দেলের অর্থিযেিস্ালে ৫ ্ক্ষ দোবি মাবে্থন ড্ালর বনলয় �াওয়ার এে
উচ্চাোঙ্ী পবরে্না গ্রহে েরা হলয়লছ, দ�খালন বজএসবি
গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন েরলি।
বনউ ইবডিয়া সমাচার
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জাতীয় সংে্

আজাবে ো অমৃ ত মলহাৎসি

হংস কমহেো

েু ি্যোিোঈ কেশমু �

স্োধীনেো কিয়� িণেন্ত পর্যন্ত

বীরাঙ্গনাদের কাহিনী

ভারতের িীরাঙ্গিারা কখিই
দকািও পনরনথিনেতেই পুরুষতের
দচতে নপনিতে নিতেি িা।
দেতশর ইনেহাস োঁতের অেম্
সাহস, িীরবে এিং সাফতে্
সমৃধে। স্বাধীিো সংগ্রাম দথতক
আধুনিক ভারে িঠি পয্ন্
িীরাঙ্গিারা ি্নেরেমী অিোি
দরতখতিি। এমিনক, োঁতের
গুণিাি যুি যুি ধতর ধ্বনিে
হতে থাকতি।
৩২

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

ো

সলত্বর েৃ ঙ্্ দরলে ভারতমাতালে মুতি েরলত স্াধীনতা
সংগ্রালম ভারলতর েনযোলের অিোন এিং এে আধু বনে ভারত
গলড তু্লত তাঁলের অপবরসীম প্রয়াস োল্র ইবতহালসর
প্রবতবি পাতায় প্রবতফব্ত হলি। ভারতমাতার এরেম েু ’জন িীরাঙ্গনা
হল্ন হংস দমহতা ও েু গ্থািাঈ দেেমুখ। ভারতীয় সংবিধালনর খসডা
প্রেয়ন তরা রা্রেসংলে সি্থজনীন মানিাবধোর প্রস্তালি ব্ঙ্গ-সমতার
বিরলয় দজার দেওয়ার দক্ষলত্ হংস দমহতা গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন
েলরবছল্ন। অনযেবেলে, েু গ্থািাঈ দেেমুখ দেলের দসিায় বনলজর জীিন
উৎসগ্থ েলরবছল্ন। হংস দমহতার প্রলচষ্ার ফল্ই রা্রেসংে, দের প�্থ্
পুরুরলের অবধোলরর প্রস্তািলে সি্থজনীন মানিাবধোলরর প্রস্তাি বহলসলি
স্ীেৃবত দেয়। দসই োরলেই মানিাবধোলরর দক্ষলত্ অসামনযে অিোলনর
জনযে তাঁলে বিলশ্বর ফা্ট্থ দ্বড ি্া হয়। অনযেবেলে, েু গ্থািাঈ তাঁর
িাকপিুতা, সাহবসেতা ও েৃ ঢ়লচতা িযেবতিলত্বর োরলে সাধারে মানু লরর
োলছ ‘দজায়ান অফ আে্থ’ নালম খযোবত ্াভ েলরন। অবিস্রেীয়
অিোলনর মধযে বেলয় দোবি দোবি মানু রলে বতবন উবিু দ্ধ েলরবছল্ন।

হংস কমহেো : মোনিোভধ�োয়রর সি্যজনীন
কঘোেণোপয়ত্র অসোমোনর্ অিেোন

েু ি্যোিোঈ কেশমু � : স্োধীনেো
আয়দিোলয়নর প্িীণো কনত্রী

সরবজনী নাইডুর বিারা অনু প্রাবেত হংস
দমহতা, ব�বন জীিলনর প্ররম বেলে নারী
আলন্দা্লন শুধু মাত্ �ু তি বছল্ন না, সামাজ
েম্থী, বেক্ষাবিদ্, স্াধীনতা সংগ্রামী, নারীিােী
এিং দ্বখোও বছল্ন। বতবন মহাত্া গান্ীর
ভািবেরযোও বছল্ন। ১৮৯৭ সাল্র দতসরা
জু্াই সু রালি জন্ম হংস জীিরাজ দমহতার। বতবন িলরাো েল্জ
দরলে েে্থলন স্াতে পাে েলরন এিং সাংিাবেেতা ও সমাজ
বিজ্ান বনলয় পডালোনার জনযে ইং্যোলডিও বগলয়বছল্ন । তার
িযেবতিলত্বর িহুমুখী বেে উলন্মাবচত হলয়বছ্, �খন বতবন ১৯৩০ সাল্
গান্ীজীর দনতৃলত্ব স্াধীনতা আলন্দা্লন �ু তি হলয়বছল্ন। স্াধীনতা
আলন্দা্লন সবক্য় অংে গ্রহলের জনযে বতবন ১৯৩২ এিং ১৯৪০
সাল্ োরািরে েলর। অবভন্ন নাগবরে
২০১৮ সোয়লর
ভডয়সম্য়র রোষ্টসংয়ঘর বিবধ বিরলয় পবডিত দনহরুর সলঙ্গ তাঁর
মহোসভিি অর্োন্তনীে মতপার্থেযে বছ্। ১৯৪৭-৪৮ সাল্ বতবন
গুেোেোয়রজ
রা্রেসংলের মানিাবধোর েবমেলন ভারলতর
মোনিোভধ�োয়রর
প্রবতবনবধত্ব েলরলছন এিং মানিাবধোলরর
কক্ষয়ত্র ‘অসোমোনর্’
ঐবতহাবসে দোরোপত্ বতবরলত গুরুত্বপূ ে্থ
অিেোয়নর জনর্
অিোন দরলখলছন। হংস দমহতা ভারলতর
হংস কমহেোর
উচ্ছ্বভসে প্শংসো
গেপবররলের গুরুত্বপূ ে্থ সেসযে বছল্ন এিং
ির্তি �য়রন ।
১৯৪৭ সাল্র ১৪-ই অগা্ট মধযেরালত
ক্ষমতা হস্তা্লরর ঐবতহাবসে মুহূলত্থ
ভারতীয় মবহ্ালের প্রবতবনবধ বহলসলি জাতীয় পতাো উলত্তা্লন
সম্ান অজ্থন েলরবছল্ন। ২০১৮ সাল্র বডলসম্বলর রা্রেসংলের
মহাসবচি অযো্নীয় গুয়ালতলরজ মানিাবধোর দক্ষলত্ উললিখল�াগযে
অিোলনর জনযে হংস দমহতার উচ্ছ্ববসত প্রেংসা িযেতি েলরন
। বতবন িল্ন, ‘আমরা সম্ভিত পুরুলরর অবধোলরর সি্থজনীন
দোরোপলত্র বিরলয় েরা িব্, বেন্তু ভারলতর হংস দমহতা ছাডা
মানিাবধোলরর
বিরয় েখনই সম্ভি হত না’ । শুধু মাত্ তাই
নয় ,বতবন বিনামূ ল্যে ওো্বত, ১৪ িছর িয়স প�্থ্ দমলয়লের
জনযে িাধযেতামূ ্ে বেক্ষার বিরলয় দসাচ্চার হলয়লছন । হংস দমহতা
এলক্ষলত্ সংস্ালরর জনযে িদ্ধপবরের বছল্ন।বতবন আ্-িে্থ
বিিালহর জনযে নানান সমসযোর সম্ু খীন হলয়বছল্ন । এমনবে
তাঁলে তার জাত দরলে িবহষ্ার েরা হয় । অসামানযে োলজর
অিোলনর জনযে ১৯৫৯ সাল্ দমহতা পদ্মভূ রে পুরষ্ালর ভূ বরত হন
। ১৯৯৫ সাল্র দচনৌিা এবপ্র্ বতবন পরল্াে গমন েলরন ।

১৯৯০
সাল্
অন্ধ্রপ্রলেলে
েু গ্থািাঈলয়র জন্ম। বেেি
দরলেই বতবন তাঁর বপতার মানি
দসিা োলজর বিারা অনু প্রাবেত
হলয়বছল্ন। �খন তাঁর িয়স মাত্
১০ িছর, েু গ্থািাঈ োঁবেনাডায়
মবহ্ালের জনযে এেবি বহবন্দ
বিেযো্য় প্রবতষ্া েলরন এিং এর পবরচা্নার
োজ শুরু েলরন। গুরুত্বপূ ে্থ ভালি, মহাত্া গান্ী
বনলজই েস্তুরিা এিং বস এফ আযোন্ড্রুজলে সলঙ্গ বনলয়
এই বিেযো্য় পবরেে্থন েরলত এলসবছল্ন। তখন
েু গ্থািাঈলয়র িয়স বছ্ মাত্ ১২ িছর। গান্ীজীর
সংস্পলে্থ আসার পর বতবন তাঁর
সামলনই শুধু বিলেেী দপাোে
‘লিন
পুবডলয় দফল্বছল্ন তাই নয়,
সের্োগ্হ’এর
তাঁর মূ ্যেিান গহনা দস্চ্ছায়
সমে ১৯৩০োন েলরবছল্ন। েু গ্থািাঈলয়র
৩৩ সোয়লর
িতিৃতা বছ্ অসাধারে। সাধারে
ময়ধর্ ভেভন
ু
মানু র তাঁর েরায় মগ্ধ হলতন।
ভেনিোর
�োরোিরণ
তাঁর সাহসীেতা ও অসাধারে
�য়রন ।
িযেবতিলত্বর
জনযে
অলনলেই
তাঁলে ‘দজায়ান অফ আে্থ’ িল্
ডােলতন। ১৯৩০-৩৩ সাল্র
মলধযে ‘্িন সতযোগ্রহ’-এর োরলে বতনিার োরািরে
েলরবছল্ন বতবন। ভারলতর সংবিধান রচনায়
অসামানযে অিোন দরলখলছন । মবহ্ালের সামাবজে
অিস্ান উন্নয়লন বতবন সি্থো সবক্য় বছল্ন। ‘অন্ধ্র
মবহ্া সভা’, ‘বিশ্ববিেযো্য় মবহ্া সংে’, ‘নারী রক্ষা
সবমবত’, ‘নারীবনলেতন’ সহ এোবধে প্রবতষ্ালনর
সলঙ্গ বনবিড সম্ে্থ বছ্ তাঁর। ১৯৫৩ সাল্র
দেন্দ্রীয় অর্থমম্রেী ও বচ্াবিে বচ্ামবন দেেমুলখর
সলঙ্গ বিিালহর পর বতবন েু গ্থািাঈ দেেমুখ নালম
পবরবচবত ্াভ েলরন। বিিালহর সময় বতবন পবরে্না
েবমেলনর সেসযে বছল্ন। অন্ধ্রপ্রলেলের গ্রামীে এ্াোয়
বেক্ষার আল্া ছবডলয় দেওয়ার জনযে ‘দনহরু সাক্ষরতা
পুরষ্ার’ দপলয়বছল্ন। ১৯৮১ সাল্র ৯-ই দম ৭১ িছর
িয়লস হায়দ্রািালে বতবন প্রয়াত হন।
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বজ৭, বসএসআইআর,
এসআইআর, পবরলিে
পবরলিে বেিস
বেিস

নজ৭-এর মতো গুরুবেপপূণ্ নিশ্বমতঞ্চ ভারতের ভপূ নমকা িৃনধের নিষতে প্রধািম্রিী িতরন্দ দমােী দেতশর
েৃনটিভনঙ্গ নিতশ্বর বিরিাতর উপথিাপি কতরতিি এিং পনরতিশিে প্রনেশ্রুনে পপূরতণর কথা আিারও িতেতিি।
িেু ি ভারে িঠতির জি্ পথনিতে্ নশকা োঁর েপূরেৃনটির মতধ্ প্রনেফনেে হতেতি । পনরতিশ সুরষ্াে
দেতশর প্রনেশ্রুনে পােতির কথা অিুমাি করা দযতে পাতর, যখি নজ৭ শীষ্ সতম্েতির ১ সপ্তাহ আতি
ভারে ২০২৫ সাতের মতধ্ দপত্াতে ২০ শোংশ পয্ন্ ইথািে নমশ্তণর েষ্্মাত্রা নথির কতর

বি

দশ্বর িৃ হত্তম গেত্রে বহলসলি ভারত
বজ৭ দগাষ্ীভুতি দেেগুব্র মলতাই
ভারত পবরলিে সু রক্ষায় প্রবতশ্রুবতিদ্ধ
এিং অবতবর দেে বহলসলি অতীলতর বস্রাচারী,
স্রোসিাে, চরমপন্া, ভু্তরযে প্রচার ও অর্থননবতে
েু রািস্া দরলে বনলজলের অবভজ্তার েরা েীর্থ
সলম্্লন ভাগ েলর দনয়। বিগত ২ িছলর এই
প্ররমিার বিলশ্বর ৭বি প্রধান অর্থননবতে েবতিধর
দেে ১২-১৩ জুন এে প্লযোিফলম্থ এেবত্ত হয়।
বিলশ্বর এই ৭বি প্রধান অর্থননবতে েবতিধর
দেেগুব্ হ্ – আলমবরো, জাপান, োনাডা, রোন্স,
জাম্থাবন, ইতাব্। বরিলিন সলম্্লনর আলয়াজে
দেে বহলসলি এলত অংে দনয় ।
বরিলিন, বজ৭ বিিলে সভাপবতত্ব েলরলছ। তারা
ভারত, অলট্ব্য়া, েবক্ষে দোবরয়া এিং েবক্ষে
আবরেোলে এই সলম্্লন অবতবরর দেে বহলসলি
আম্রেে জানায়। অনু ষ্ালন প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী
বে্, নাগবরে সমাজ এিং সরোলরর সমববিত
প্রয়ালসর সামবগ্রে সমালজর েৃ বষ্ভবঙ্গ বনলয় ‘এে
িসু ন্রা, এে স্াস্যে’-এর মল্রের বিরলয় ভাচু্থয়া্
সলম্্লন ভারে দেন।
৩৪
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ভজ৭ সিিয়� প্ধোনমন্তীর
িতিয়ির্র মূল ভিেে

স্োস্র্ ও অভেমোভর প্সয়গে ......
• এে িসু ন্রা এে স্ালস্যের ম্রে প্রোন েলর প্রধানম্রেী দমােী ভারলত সংল�াগ
অনু সন্ালন উন্মু তিভালি বডবজিা্ �ল্রের িযেিহার এিং বিো পবরচা্নার
বিরলয় সাফল্যের েরা তুল্ ধলরন। এপ্রসলঙ্গ বতবন অনযোনযে উন্নয়নেী্
দেলের সলঙ্গ ভারলতর অবভজ্তা এিং েক্ষতা ভাগ েলর দনন।

•

েলরানা বিোলে দপলিটেমুতি েরার প্রস্তালি সবম্ব্ত প্রলচষ্ায় ভারলতর
সহায়তার প্রবতশ্রুবত দেন প্রধানম্রেী। বতবন দোবভড সম্বে্থত প্র�ু বতি
দক্ষলত্ বিআরআইবপএস ছালডর জনযে ডব্লুইবিও-দত েবক্ষে আবরেো ও
ভারলতর উত্াবপত প্রস্তালি বজ৭ দগাষ্ীভুতি দেেগুব্র সহায়তা চান।

পভরয়িশিে প্ভেশ্রুভে
প্সয়গে

• পৃবরিীর িায়ু মডি্, জীিনিবচত্যে, মহাসাগরলে
রক্ষা েরা।

•

•

বজ২০ দগাষ্ীভুতি দেেগুব্র মলধযে এেমাত্
ভারত পযোবরস চুবতির প্রবতশ্রুবত পূ রে
েলরলছ। এখন ভারতীয় দর্ বিভাগ
২০৩০ সাল্র মলধযে েূ রলের মাত্া েূ লনযে
নাবমলয় বনলয় আসার ্ক্ষযে অজ্থলনর বসদ্ধা্
বনলয়লছ।
বিপ�্থয় দমাোবি্া পবরোিালমা দজাি এিং
আ্জ্থাবতে দসনৌর দজািলে ো�্থেবর েলর
তু্লত ভারত ২বি িডমালপর বিশ্বিযোপী
উলেযোগ বনলয়লছ।

সোইিোর সুরক্ষো প্সগে

উন্মু ক্ সমযাতর খুব সহতরই সযাইবযার হযামলযা
এবং ভু লেে্ িছেতয় সদওয়যা রযায় ।েযাই একছট
শছক্শযালজী প্যাট�ম্ ছহতসতব সযাইবযার রগতের
মযাধ্তম গরেযাছন্তক মূল্তবযাধতক সু ছনছচিে করযা
প্রতয়যারন। এই কযারতর প্ররু ছক্গে সংস্যা ও
সযামযাছরক গরমযাধ্ম প্্যাট�ম্ গুছল গ্যাহকতদর
রন্ ছনরযাপদ সযাইবযার পছরতবশ সু ছনছচিে
কতরতি।

পভরয়িশ ভেিস উপলয়ক্ষর্ নেু ন উয়ের্োি
২০২৫ সোয়লর ময়ধর্ িোরে কপয়রিোয়ল ২০ শেোংশ
ইিোনল ভমরেয়ণর লক্ষর্মোত্রো ভস্র �য়রয়ছ
ছবতশ্বর মতধ্ ভযারেই একমযাত্র সদশ, রযারযা প্যাছরস রলবযায়ু চু ছক্র দ্যারযা
ছনধ্যাছরে পছরতবশগে সু রক্যার লক্্ অর্ন কতরতি। প্রধযানমন্তজী সমযাদজী ১৩-ই
রু ন ছর৭ সগযাষ্জীর ছবশ্বমতঞ্চ রখন ভযা্র সদন ,েখন স�র একবযার সমস্ত সদশ
ভযারেতক সমে্ন রযানযায়। ভযারে কযারক
্ ছর ছসধিযান্ত গ্হতরর মযাধ্তম এই লক্্
অর্ন কতরতি। সকন্দজীয় সরকযার সবু র পছরতবশ রক্যায় প্রছেশ্রুছেবধি। পছরতবশ
সংরক্তরর ছব্তয় আরও একধযাপ এছগতয় ভযারে ২০৩০ সযাতলর পছরবতে্
৫ বির আতগই ২০২৫ সযাতলর মতধ্ সপতরিযাতল ২০ শেযাংশ ইেযালন ছমশ্রতরর
লক্্মযাত্রযা ছস্র কতরতি। ৫-ই রু ন ছবশ্ব পছরতবশ ছদবতস এই লক্্মযাত্রযার
কেযা রযানযান ছেছন। প্রধযানমন্তজী নতরন্দ সমযাদজী সদশব্যাপজী ইেযানল উৎপযাদন এবং
বন্তনর রন্ পুতরতে ই-১০০ছট প্রযােছমক প্রকতল্পর সচূ নযা কতরন। ৭-৮ বির
আতগ ইেযানতলর গুরুত্ব সবযাঝযা রযায় । েতব, এছব্তয় খুবই কম আতলযাচনযা হে।
ছকন্তু এখন একছবংশ শেযাব্জীর ভযারতে ইেযানল অন্েম অগ্যাছধকযাতরর মতধ্
রতয়তি। জ্যালযাছন ছহতসতব ইেযানলতক ব্বহযার করযার সবশছকিু ভযাতলযা পদতক্পও
রতয়তি। পছরতবতশর পযাশযাপযাছশ কৃ্কতদর রজীবতনর ওপর প্রভযাব পতেতি।
গেবিরই সেল ছবপরন সংস্যাগুছল ২১ হযারযার সকযাছট টযাকযা ব্তয় ইেযানল
ছকতনতি। এতে কৃ্করযা সবতচতয় সবছশ লযাভবযান হতয়তিন। ভছব্্তে এর সেতক
কৃ্করযা আরও সবছশ লযাভ করতবন।

জ্োলোভন ভহয়সয়ি ইিোনয়লর অগ্িভে

বযায়ুদূ্তরর একছট বে অংশ হল রযানবযাহতনর সধযাঁয়যা। ইেযানল ছবছশ্রে জ্যালযাছন
ব্বহযার করতল কযাবর্ মতনযাঅসিযাইড ছনতঃসরর ৩৫ শেযাংশ পর্ন্ত হ্যাস করযা
সরতে পযাতর। এছট একই সতগে সযাল�যার ডযাই অসিযাইড, নযাইতরিযাতরন অসিযাইড
এবং হযাইত্যা কযাবন্ ছনগ্মন হ্যাস কতর। পছরতবশ বযান্ব হওয়যায় ইেযানল
রজীবযাশ্ম জ্যালযাছনর েু লনযায় অতনক সবছশ ছনরযাপদ। এরন্ ছবশ্ব ইেযানতলর ছদতক
েযাছকতয় রতয়তি এবং এই দরব জ্যালযাছনই ভছব্্ে।

িভিের্য়ের ভেয়� নজর করয়� িোরে িে্যমোন েশয়�র জনর্ প্স্তুভে ভনয়ছে

‘এবি গত েতাব্ীর অবভজ্তা �খন বিলশ্বর অনযোনযে দেলে
দ�লোন বেছু আবিষ্ার হত, তারপর ভারতলে অলনে িছর
ধলর তার জনযে অলপক্ষা েরলত হলতা। বেন্তু, এখন আমালের
দেলের বিজ্ানীরা মানিজাবতর দসিায় অনযোনযে দেলের সলঙ্গ
োঁলধ োঁধ বমব্লয় োজ েরলছ। ভারলত বতবর েলরানার
বিো এর প্রেৃত উোহরে। দচনৌিা জুন প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী
বে্ গলিরো ও বিজ্াবনে পর্থলের বিিলে দ�াগ দেন। এই
বিিলে বতবন ভারতীয় বিজ্ানীলের উচ্ছ্ববসত প্রেংসা িযেতি
েলরন। বতবন বিজ্াবনে েম্থোলডির বিরলয় প্রচার েরার জনযে
এে েবতিো্ী িাত্থাও প্রোন েলরন। এই েেলের চাবহো
দমিালনার পাোপাবে ভবিরযেলতর প্রলয়াজলন বিজ্ানীরা েীভালি
োজ েলরলছন, তাও তুল্ ধলরন। সফিওয়যোর দরলে উপগ্রহ,
আজ ভারত অনযোনযে দেলের উন্নয়লন গবত আনলত সাহা�যে েরলছ
িল্ও জানান বতবন। এই পবরবস্বতলত দেলের ্ক্ষযে িত্থমান
অিস্ার দচলয় েু ’ধাপ এবগলয় রাো। আমরা এই েেলের

পাোপাবে আগামী েেলের প্রলয়াজনীয়তা পূ রলে জনযে প্রস্তুবত
বনবচ্ছ। আজ ভারত আত্বনভ্থর হলত চায় এিং েৃবর দরলে
মহাোে বিজ্ান, বিপ�্থয় দমাোবি্া দরলে প্রবতরক্ষা প্র�ু বতি,
বিো দরলে ভাচু্থয়া্ বরলয়ব্বি, বজিপ্র�ু বতি দরলে িযোিাবর
প্র�ু বতি সি্থত্ই েবতিো্ী হলয়লছ। আজ ভারত সু স্ায়ী উন্নয়ন
এিং স্চ্ছ জ্বা্াবন দক্ষলত্ বিশ্বলে পর দেবখলয়লছ।
২০১৬ সাল্ দেলে অযোলরামা বমেন সূ চনা েরা হয় এিং
বসএসআইআর এলক্ষলত্ গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন েলরলছ।
আজ দেলের হাজার হাজার েৃরে ফু্ চালরর মাধযেলম তালের
ভালগযের িে্ েবিলয়লছন। ভারত সি্থো অনযোনযে দেে দরলে
বহং আমোবনর জনযে বনভ্থরেী্ বছ্। বেন্তু এখন এলেলেই
বহং উৎপােন শুরু হলয়লছ।
প্রধানম্রেীর সম্ূে্থ ভারে দোনার
জনযে এই বেউআর দোড স্যোন
েরুন
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দিাবেও অব্বম্ে ২৩দে জু্াই – ৮ই অগা্ট, ২০২১

দ�াথিওর
িওর জন্য প্রস্তু
প্রস্তুে
ভিয়শ্র িৃহতিম ক্ীডো প্ভেয়রোভিেোর
জনর্ িোরেীে অর্োিভলেরো উজ্ীভিে

আধুভন� অভেভপিল�র েন� ভিলসলে পভরভেি ভপলয়লর ভড �েোটি্ণন েলেলছন, অভেভপিল� কেিোর কেলয় অংশ
কনওয়ো আরও কেভশ গুরুত্বপূর্ণ। এর মূে উলদেশযে িে কেেোধুেোর উন্োেনোল� কেোঝো। ভেভিন্ন উলেযেোগ গ্রিলরর
ফেস্রূপ কেলশ ক্ীডোলক্ত্রল� েোগেো �রলি এেং অযেোথভেটলের উৎসোি কযোগোলি এেছর ১০০ েন অযেোথভেট কটোভ�ও
অভেভপিল� ১১টি ক্ীডো ভেিোলগর েনযে ভনে্ণ োভেি িলয়লছন। আশো �রো যোলচ্ এই সংেযেোর সলগে প্রোয় আরও ২৫ েন
অযেোথভেট কটোভ�ও অভেভপিল�র েনযে ভনে্ণ োভেি িলেন। ২০১৬ সোলে ভরও ভড কেলনভরও-কি আলয়োভেি পযেোরোঅভেভপিল� কমোট ১৯ েন িোরিীয় অযেোথভেট অংশ কনন। এেছর ২৬ েন পযেোরো-অযেোথভেট কটোভ�ও অভেভপিল�র
েনযে ভনে্ণ োভেি িলয়লছন । আরও ১৬ েন অযেোথভেট ভনে্ণ োভেি িলি পোলরন।

অ

ব্বম্ে সূ চনার োউটোউন শুরু হলতই বিলশ্বর সিলচলয় িৃ হত্তম
ক্ীডা প্রবতল�াবগতার জনযে ভারতীয় অযোরব্িরা উজ্জীবিত ।
গত িছর মালচ্থ ভারলত েলরানা অবতমারীর োরলে দেেিযোপী
্েডাউন দোরো হয় । এর দজলর অযোরব্িলের বনরাপত্তা সু বনবচিত েরলত
দেেিযোপী জাতীয় বেবির স্বগত েলর দেওয়া হয় । ২০২০ সাল্র ২৪-দে
মাচ্থ দিাবেও অব্বম্ে এিং পযোরা-অব্বম্ে সরোবরভালি স্বগত েলর
দেওয়া হয় । ববিতীয় বিশ্ব�ু লদ্ধর োরলে ১৯৪০ এিং ১৯৪৪ সাল্ এই ক্ীডা
প্রবতল�াবগতা িাবত্ হলয় �াওয়ার পর, এই প্ররম অব্বম্ে স্বগত েলর
দেওয়া হয় । অব্বম্ে স্বগত হলয় �াওয়ায় ভারতীয় অযোরব্িলের োলছ
�লরষ্ই হতাোজনে বছ্ ।তলি পুেরায় তারা জু্াই –অগাল্টর সময়
অব্বম্ে প্রবতল�াবগতার জনযে েলিার পবরশ্রম শুরু েরলছ ।

দকন্দীয় সরকানরর গ ৃিীি একাতধক গুরুত্বপূে্থ তসধোন্ত

ক্ীডাবিে এিং প্রোসেলের পলক্ষ অনযেতম েবিন সময় বছ্ ২০২০
সাল্র মাচ্থ দরলে িত্থমান সময় প�্থ্ । দোবভড ১৯ সংক্মে প্রসালরর
দজলর দিেবেছু
গুরুত্বপূ ে্থ বসদ্ধা্ গ্রহে েরলত হয়। অযোরব্িলের স্ালস্যের েরা দভলিই
এই বসদ্ধা্ দনওয়া হয়। ক্ীডাম্রেেলে দখ্াধু ল্ার দক্ষলত্ আরও এেবি
৩৬
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সখলযাধুলযা আমযাতদর রযােজীয় চছরতত্রর হৃদয়
এবং আমযাতদর রু ব সমযার সখলযাধুলযার মযাধ্তম
একছট শছক্শযালজী ও প্রযারবন্ত সংস্কৃছে দেছর
কতরতি । ১৩৫ সকযাছট ভযারেজীতয়র শুতভছেযা
েযাকতব অছলছম্তক অংশ সনওয়যা েরুরতদর
সতগে । ছবশ্বমতঞ্চ নযাম উজ্জ্বল করযা প্রছেছট েরুর
ক্জীেযাছবদতদর সদতখ আরও হযারযার রন সখলযাধুলযার
প্রছে অনু প্রযাছরে হতবন। ভযারেজীয় অছলছম্ক
প্রছেছনছধ দলতক উৎসযাছহে করতে ও ভযারেবযাসজীর
পক্ সেতক শুতভছেযা রযানযাতে আছম রু লযাইতয়
ছভছডও কন�যাতরতসের মযাধ্তম েযাতদর সতগে কেযা
বলতবযা।

- প্ধোনমন্তী, নয়রন্দ্র কমোেী

সমসযোর মুলখামুবখ হলত হয়। অযোরব্িলের
ের বজি ি্লয়র
ি্লয়
মলধযে মানবসেভালি খাপ খাইলয় রাখািা বছ্ সবতযেই
সবতযেই
সবতযে
বতযেই
সঙ্কিজনে। এরজনযে প্রলতযেে ক্ীডা িযেবতিলত্বর
িযেবতিলত্ব
িযেবতি
তিলত্বর
লত্বর
দক্ষলত্ সম্ভািযে দসরা িযেিস্া েরা হলয়লছ।
লয়লছ।। তালের
তাললের
তা
লের
প্রলয়াজনীয় বচবেৎসা সরঞ্জাম তালের েলরই
দপঁলছ
েলর দপঁ
দপ
ঁলছ
ঁলছ
দেওয়া হলয়লছ িা স্াস্যে দক্ষলত্ জরুবর পবরলরিার
পবরলরিার
পবরলরি
বরলরিার
সু বিধাও দপঁলছ দেওয়া হলয়লছ। অযোরব্িলের
যোরব্িল
যোরব্িলের
ু বিধা না হয়,
অসবিধা
অস
অবতমারীর োরলে �ালত প্রবেক্ষে বনলত অসু
সাল ্েডাউলনর
্েডাউলন
্েডাউ
ডাউলন
লনর
র সময়
তা সু বনবচিত েলরলছ ম্রেে।। ২০২০ সাল্
জন ক্
ক্ী
ীডা
ীড
ডাবি
াবিেল
বিেল
েলের
ের স
সলঙ্গ
লঙ্গ সাক্ষা
সা
ক্ষাৎ
ক্ষাৎ
প্রধানম্রেী নলরন্দ্র দমােী দিে েলয়েজন
ক্ীডাবিেলের
সাক্ষাৎ
চাব্লয় �াওয়ার
�
েলরলছন। ক্ীডাবিেলের প্রবেক্ষে এিংং সাধনা চা
েলের
েল
ের প্র
প্রবে
বেক্ষে সু
বেক্ষ
সু বনবচিত
সবনব
বনব
বনব
চিত
বিরলয় উৎসাহ বেলয়লছন বতবন। ক্ীডাবিেলের
প্রবেক্ষে
নবচিত
দো ো
ে
ািবত না রা
ািবত
র
াললে
াল
ে তা
েরলত সমস্ত প্রলয়াজনীয় সরঞ্জালমর দোন
োিবত
রালে
�
ালত প্রবতল�াবগতামূ
ালত
প্রবতল�
প্রবতল
বতল�াবগ
�াবগতাম
াবগতামূ
তামূ ্ে
তাম্ে
দেখলত ি্া হয়। এমনবে ক্ীডাবিেরা �া
�ালত
লরন,
লর
ন, তারজনযে
তারজনযে প্রলয়াজলন
প্রলয়াজ
প্রলয়া
লয়াজলন
জলন
ভালি তালের প্রবেক্ষে চাব্লয় দ�লত পালরন,
লছ দেওয়া হয়। সর
সরে
োর
োর
তালের িাবডলতও ক্ীডা সরঞ্জাম দপঁলছ
সরোর
অ
দগ
দগম
মলসর
মলস
লসর
প্রবেক্ষে দেন্দ্রগুব্লত বজি ি্য় বতবর েলর।। অব্বম্ে
দগমলসর
ের সময় সমস্ত প্র
প্রলয়া
লয়াজনীয়
লয়াজনীয়
অযোরব্িলের মূ ্যেিান প্রবেক্ষলের
প্রলয়াজনীয়
জায় রাখা হয়। �ু�ি
�ু ি বির
বি
রয়ে
রয়
য়ে এ
িং
বনরাপত্তামূ ্ে সতে্থতা িজায়
বিরয়ে
এিং
লরলন্সর
লরলন্স
র মাধযেলম
মাধযেলম সিসময়ই
সিসময়ই
সি
িসময়ই
ক্ীডাম্রেী বেলরন বরবজজু বভবডও েনফালরলন্সর
দরলখলছ বনবে্থষ্ প্রবেক্ষলের
প্রবেক্ষ
প্রবে
বেক্ষল
ক্ষলের
লের
ক্ীডাবিেলের সলঙ্গ দ�াগাল�াগ িজায় দরলখলছন।
বনলয়লছ এিং
এিংং তালের
তালললের
তা
ের মলনাি্
মলনাি্
প্রলয়াজনীয়তার বিরলয় দখাঁজখির বনলয়লছন
িাডালনার জনযে উৎসাহ জুবগলয়লছন।

ক্রীডাতিেরা ধারািাতিকিানি সমস্ত দখোধুোয়
অসাধারে ননপুনে্যর পতরচয় তেনয়নছন

এিছলরর জানু য়ারী দরলে প্রায় সি ক্ীডা প্রবতল�াবগতা
বনয়বমত শুরু হলয়লছ। ভারতীয় অযোরব্িরা সমস্ত দখ্াধু ্ালতই
ধারািাবহেভালি অংেগ্রহে েরলছন। এর দরলে প্রমাে হয় সরোর
েীভালি তালের প্রবেক্ষে এিং ক্ীডা বনপুেযে প্রেে্থন সু বনবচিত েরলত
েতিা সহায়তা প্রোন েলরলছ। তা দস এবেয়ান চযোবম্য়নবেপ
প্রবতল�াবগতায় মীরািাঈ চানু র দরিাঞ্জ পেে বজলত বিশ্ব দরেড্থ বতবর
েরাই দহাে, িা বভলনে দফাগত ৪বি েুবস্ত প্রবতল�াবগতায় ৪বি
স্ে্থপেে দজতা,বেম্বা সমস্ত িযোডবমটেন প্রবতল�াবগতায় বপ বভ বসন্ু
ধারািাবহেভালি ক্ীডা বনপুলেযের প্রেে্থন তুল্ ধরা ,এর �রার্থ
উোহরে। দ� দোন প্রবতল�াবগতায় আমালের শুযেিার, বতরন্দাজ
এিং মুবষ্ল�াদ্ধালের প্রেে্থন অসাধারে। দিেবেছু অযোরব্ি দোবভড
১৯ সংক্মে দরলে সু স্ হলয় উলি তালের অপার মানবসে েৃ ঢ়তা ও
োরীবরে েক্ষতার পবরচয় বেলয়লছন ।

অ্যারতে�নের ত�কাকরনের তিিয় সুতনতচিি কনরনছন
প্রধানমন্তী

েলরানা সংক্মে অবতমাবরর সময় অযোরব্িলের বনরাপত্তা
সু বনবচিত েরলত সরোর সবক্য় ভূ বমো পা্ন েলরলছ এিং
েখলনাই বপছু পা হয়বন। এবপ্র্ মালস অবতমাবরর ববিতীয় দেউ
আছলড পলড। সংক্মলের সংখযো আেঙ্কাজনে ভালি িৃ বদ্ধ পায়।
সরোর দ্রুততার সলঙ্গ এই পবরবস্বত দমাোবি্ায় দনলম পলড।
এর পাোপাবে ক্ীডাবিে ও সংবলিষ্ দফডালরেলনর সলঙ্গ সমবিয়

িজায় দরলখ অগ্রাবধোর বভবত্তলত অব্বম্েলে �ালচ্ছন এমন
অযোরব্িলের বভসার সু বিধার জনযে সরোর পেলক্ষপ গ্রহে
েলর। তালের বিলেেভ্রমে এিং অব্বম্লে �াওয়ার আলগ
প্রবেক্ষে বনলত �ালত দোন অসু বিধা না হয় তার জনযে িযেিস্া
দনয় সরোর। অনযোনযে দেলের সলঙ্গ ভারতলেও দ�লহতু ্া্
তাব্োভুলতির মলধযে রাখা হলয়লছ, তাই সরোর সি্থাবধে
সংখযেে অযোরব্িলের বিলেলে পািালনার আলগ �রা�র িযেিস্া
বনলয়লছ। এর উজ্জ্ব্ উোহরে হ্ মীরািাঈ চানু । ভারত দরলে
সমস্ত উডান চ্াচল্ বনলরধাজ্া ো�্থের হওয়ার েলয়েবেন
আলগ তাঁলে মাবে্থন �ু তিরাল্রে পািালনা হয়। ক্ীডাবিে নী্রাজ
দচাপরা এর আরও এেবি উোহরে। বতবন �ালত আরও দিবে
সংখযেে আ্জ্থাবতে প্রবতল�াবগতায় অংে বনলত পালরন, তার
জনযে বিলেে�াত্া ও বভসা সু বনবচিত েরলত ক্ীডাম্রেে বিলেে
ম্রেলের সলঙ্গ সমবিয় িজায় দরলখ �রা�র িযেিস্া গ্রহে েলর।
প্রধানম্রেী দিাবেও �ালচ্ছন এমন সে্ অযোরব্িলের বিোোন
সু বনবচিত েরলত সমস্ত ম্রেেলে বনলে্থে বেলয়লছন । ইবতমলধযেই
দিাবেও ভ্রমেোরী ৯৯ েতাংে অযোরব্িলেরই বিোর প্ররম
দডাজ দেওয়া হলয়লছ। ৭৫ েতাংে অযোরব্ি ববিতীয় দডাজ
দপলয়লছন। ক্ীডাবিেলের বিোোলনর প্রয়ালস আরও এেবি
উোহরে হ্ েুবস্তগীর বভলনে দফাগত। হালঙ্গবরর মলতা দেলে
দ�খালন স্ানীয় িাবসন্দালেরই বিো দেওয়া হলচ্ছ, দসখালন বতবন
বিোর দডাজ গ্রহে েলরন। বিোোলনর এই পেলক্ষলপর অর্থই
হ্ অব্বম্ে আসন্ন। এলত সমস্ত ভারতীয় অযোরব্িলের
েলরানা সংক্মে দরলে আক্া্ হওয়ার ঝুঁবে েম রলয়লছ ।

বনউ ইবডিয়া সমাচার
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িীর গাঁরা

আব্ু ্ হাবমে

আসল উতির

যুতধের নায়ি
‘যুধে দকিে অস্ত্র নেতেই দজো যাে িা, দেতশর জি্ প্রাণে্াতির
সাহতসর প্রতোজি’। ১৯৬৫ সাতে পাজিাতির দখমকরণ দসক্টতর ৭টি
পানকস্তািী প্াটি ট্াঙ্ক ধ্বংস কতর নেতে নসনকউএইচ আব্ুে হানমে
িাতম ভারেীে দসিা দযভাতি সাহনসকোর পনরচে নেতেনিতেি,
সম্ভিে এরতচতে ভাতো স্মরণীে আর দকাি উোহরণ হতে পাতর
িা। আব্ুে হানমে একটি নজপ িানড কতর িন্দুতকর সাহাতয্
পানকস্তািী দসিার অিুপ্রতিতশর দচটিা ি্থ্ কতর নেতেনিতেি।

১

৯৬৫ সাল্র ৮ই দসলটিম্বর পাঞ্জালির তারন তরান দজ্ায়
পাবেস্তানী িযোঙ্ক দরবজলমটে বজরিাল্ার অপালরেন শুরু
েলর অমৃতসর েখল্র পবরে্না দনয়। পাবেস্তালনর এই
জেনযেতম োজ শুরু হয় ১৯৬৫ সাল্র এবপ্রল্র দগাডার বেলে,
�খন ভারলতর েলচ্ছরলনর বেছু অংে দজার েলর েখ্ েরলত
দগল্ অপালরেন দডসাি্থ হলের আওতায় পবচিমাঞ্চ্ দসনািাবহনী
তা িযের্থ েলর দেয়। িারিার এই প্রয়ালস অসফ্ হওয়ার পলর
পাবেস্তান োশ্ীর ও পাঞ্জালি অোব্ বতবরর দেনৌে্ দনয়। ভারতীয়
দসনািাবহনী পাবেস্তানলে �রাল�াগযে জিািও দেয়। অমৃতসর েখল্র
অবভপ্রায় বনলয় পাবেস্তান দসনারা তালের পযোিন িযোঙ্ক সহ এলগালত
রালে। ৮ই দসলটিম্বর পযোিন িযোলঙ্কর পুলরা িাবহনী আ্জ্থাবতে
সীমা্ দপবরলয় ভারলতর বেলে ৫ বেল্াবমিার দভতলর প্রলিে
েলর। আস্ উত্তর গ্রাম এেবি �ু দ্ধাঞ্চল্ পবরেত হয়। ৪ জন
পোবতে বসনযে তুল্া ও আখ দখলতর মলধযে অিস্ান দনন। তারা
সহলজই শুনলত পান পাবেস্তানী পযোিন িযোঙ্কগুব্ ক্মেই এবগলয়
আসলছ। দোয়াি্থার মা্টার আব্ু ্ হাবমে বছল্ন সডে পর দরলে
মাত্ ৩০ বমিার েূ লর। বতবন বজপ গাবডলত ্াগালনা দগা্াির্থলে
সক্ষম িন্দুে বনলয় চডাও হন। তার শুযেবিং দরলঞ্জর মলধযে পাবেস্তানী
পযোিন িযোঙ্ক চল্ আসলতই, বতবন তার আরবসএ্ িন্দুে দরলে
দগা্াির্থে শুরু েলরন। এরফল্ এেবি িযোলঙ্ক আগুন দ্লগ �ায়।
৫০০-৬০০ গজ েূ রলত্ব অিবস্ত িযোঙ্কগুব্র ওপর হাম্া
চা্ালত খুিই ো�্থের বছ্ এই ১০৬ এমএম আরবসএ্ অস্ত্র।
আরবসএ্ িন্দুে দরলে খুি সহলজই গুব্ দছাডা দগল্ও গুব্র
খাপ দরলে দপছলনর বেলে আগুন বছিলে দিলরায়। আরবসএ্
দরলে ১ িা ২ সি্থাবধে ৩বি গুব্ দছাডা �ায়। বেন্তু তা সল্বেও ওই
এেইসমলয় হাবমে পাবেস্তালনর ববিতীয় পযোিন িযোঙ্কলে ধ্ংস েলর
দেন। পাবেস্তানী দসনা িযোঙ্ক দছলড পাব্লয় �ায়। তলি বেছু ক্ষে পলর
তারা দফর আক্মে শুরু েলরন। আব্ু ্ হাবমে আরও ২বি পযোিন
িযোঙ্ক ধ্ংস েলর দেন। এেবি িন্দুেসবজ্জত বজপ গাবডলত েলর
৪বি পযোিন িযোঙ্ক উবডলয় দেওয়ার খিলর সিাই অিাে হলয় �ান।
৩৮
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১০ই দসলটিম্বর পাবেস্তান দফর আক্মে েলর। এিার আব্ু ্ হাবমে
আরও ২বি পাবেস্তানী িযোঙ্ক ধ্ংস েলর দেন। বেন্তু, �খন তৃতীয়
িযোঙ্কবিলে ্ক্ষযে েলর দগা্াির্থে শুরু েলরন, তখন তার বজপবি
েত্রুপলক্ষর বনোনার মলধযে চল্ আলস। পাবেস্তানী দসনা দসই
সময় গুব্ চা্ালত শুরু েলর। বতবন পযোিন িযোঙ্কলে ্ক্ষযে েলর
পাল্া গুব্ চা্ান। এরফল্ পাবেস্তালনর সপ্তম পযোিন িযোঙ্কবিও
ধ্ংস হলয় �ায়। বেন্তু তার আলগই হাবমে েহীে হন। ভারতীয়
দসনািাবহনী দমাি ১০০বি পাবেস্তানী িযোঙ্ক ধ্ংস েলর বেলয়বছ্।
এই ্জ্জাজনে পরাজলয়র পর পাবেস্তান ২৩ দসলটিম্বর �ু দ্ধবিরবত
দোরো েরলত িাধযে হয়। আব্ু ্ হাবমেলে ভারলতর মরলনাত্তর
সলি্থাচ্চ সামবরে সম্ান পরমিীরচলক্ ভূ বরত েরা হয়।
১৯৩৩ সাল্র পয়্া জু্াই উত্তরপ্রলেলের গাবজপুলরর ধামুপুর
গ্রালম হাবমলের জন্ম। তাঁর িািা েবজ্থ বহলসলি োজ েরলতন।
িাবডর আবর্থে অিস্া ভাল্া বছ্ না। হাবমলের পডাশুনা েরার
দচলয় সাঁতার োিা, েুবস্তলত দিবে আগ্রহ বছ্। ২০ িছর িয়লস
হাবমে ভারতীয় দসনািাবহনীলত দ�াগ দেন। ১৯৬২ সাল্ ভারতচীন �ু লদ্ধর সময় বতবন এনইএফএ-দত বন�ু তি বছল্ন। ১৯৬৫
সাল্ �ু দ্ধ শুরু হওয়ার সময় বতবন ছু বিলত বছল্ন। �খন বতবন
বজবনসপত্ দগাছাবচ্ছল্ন তখন তাঁর দিবডং-এর এেবি েবড বছলড
�ায়। তার স্ত্রী রসু ্ন বিবি েিনাবিলে এেবি অশুভ িল্ মলন
েলরন এিং স্ামীলে আরও ১ বেন দরলে �াওয়ার অনু লরাধ েলরন।
হাবমে জানান – আমালে দেলের জনযে দ�লত হলি। বতবন তার
ভাইলে ি্লতন ‘দসনািাবহনীলত �ারা িীরলত্বর পুরস্ালর সম্াবনত
হন তারা িাবহনীলত �লরষ্ সম্ান পান, দোন এেবেন আবম �ু লদ্ধ
সাহবসেতার পুরস্ার ্াভ েরি’।
আব্ু ্ হাবমলের ভবিরযেতিােী সতযে প্রমাবেত হলয়বছ্। ১৯৬৫
সাল্র �ু লদ্ধ বতবন দেলের সলি্থাচ্চ িীরলত্বর পুরস্ার পরমিীরচক্
সম্ালন ভূ বরত হন। তাঁর বজপগাবড এখনও স্রেীয় বহলসলি রাখা
হলয়লছ। ২০০০ সাল্ েহীলের স্রলে তাঁর বজপগাবড সম্বব্ত
ডাে বিবেি প্রেবে্থত হয়।

পবরিত্থনেী্ ভারত

ইবতিাচে উলেযোগ

মহৎ উয়ের্োয়ির সয়গে উদেমী মভহলো

কতরািাে গুরুের সংরেনমে দরািীতের জীিি সহজ কতর দোো অথিা প্রে্ন্ অঞ্চতে িসিাসরে মািুতষর
দোরতিাডাে ওষুধ সরিরাহ সুনিনচিে করার কাজ অে্ন্ কঠিি। েিুও প্রেীষ্া মাতঝ এিং প্রিানসিী িাটাকার
একানধক সমস্ার মুতখামুনখ হওো সত্বেও ো সম্ভি কতর েু তেতিি এিং অি্তের জি্ এক উোহরণ সেনর
কতরতিি ...

প্রিীষো অতক্সনজন সানপান�্থ রাকা
গুরুির অসুস্ দরাগীনের জন্য
তিনশি ধরনের দশৌচােয় নিতর কনরনছন

প্র

তীক্ষা মালঝ মধযেপ্রলেলের দভাপাল্র এনআইএফবি-র
ছাত্ী। বতবন অবসিলজন সালপালি্থ রাো গুরুতর অসু স্
দোবভড দরাগীলের জনযে এেবি ভ্রামযেমান দেনৌচা্য়
বতবর েলরলছন। এবি িাবডলত িা হাসপাতাল্ বিলেরত
ে�যোোয়ী দরাগীলের জনযে উপোলর আসলি। িাবডলত তাঁর
োো েলরানার বেোর হলয়বছল্ন। দসখান দরলে অনু প্রাবেত
হলয় প্রতীক্ষা এই ধরলের দেনৌচা্য় বতবর েলরলছন। প্রতীক্ষা
তাঁর এই ভ্রামযেমান দেনৌচা্য় বতবরর প্র�ু বতিগত জ্ান আগামী
বেলন হাসপাতা্ িা অনযোনযে প্রলয়াজনীয় িযেবতির জনযে সেল্র
সলঙ্গ ভাগ েলর বনলত চান। এই দেনৌচা্য় চাবরবেে বেলয়
দেরা। এবি বতবর েরলত খরচ হলি প্রায় ২৫ হাজার িাো।
প্রতীক্ষা জাবনলয়লছ দ�, ‘আবম এই দেনৌচা্লয়র নেো বতবর
েলরবছ দসই সমস্ত দরাগীলের জনযে,�ারা অবসিলজন সালপালি্থ
রলয়লছন, �ালত তারা এবি ওয়ালড্থই রাখলত পালরন। এই
ভ্রামযেমান দেনৌচা্য় হুই্লচয়ালরর আেল্ বতবর এিং এবি
িযেিহার েরা খুিই সহজ’।

ওতডশার মতিো রানজ্যর উপজাতি
অধু্যতিি এোকায় িাতড িাতড ওিুধ
তিিরে কনরনছন

ও

বডোর োন্ামা্ দজ্ায় প্রতযে্ অঞ্চল্ িসিাসোরী
উপজাবত সম্প্রোলয়র োলছ ওরু ধ সরিরাহ েরা খুিই
েবিন োজ। বেন্তু প্রিাবসনী িািাোর েৃ ঢ় সঙ্কল্র
সলঙ্গ তা সম্ভি েলরলছন। এোবধে িাধা অবতক্ম এিং বিবভন্ন
সমসযো দমাোবি্া েলর বতবন ওই এ্াোয় উপজাবতলের
দোরলগাডায় ওরু ধ দপঁলছ বেলয়লছন। বতবন গ্রামীে এ্াোয়
অপুবষ্ বনমূ ্থ্ প্রেল্ গুরুত্বপূ ে্থ ভূ বমো পা্ন েলরলছন,�ার
সু ফ্ দপলয়লছন ২১০০০-এরও দিবে গ্রামিাসী। তাঁর
ভূ বমো স্ানীয় মানু লরর োলছ প্রেংবসত হলয়লছ। জীবিো
সু রক্ষা মলঞ্চর স্াস্যে-বেি ো�্থেবর েম্থসূবচর আওতায় ‘স্াস্যে
অযোবনলমির’ বহলসলি বতবন োজ েরলছন। তার ্ক্ষযেই হ্
মানু লরর োলছ ওরু ধ দপঁলছ দেওয়া এিং তালের জীিন�াত্ার
মালনান্নয়ন েিালনা। বতবন স্াস্যে বিরলয় মানু রলে বেবক্ষত
েলর দতা্ালে এে মহৎ োজ বহলসলি গ্রহে েলরলছন।
গভ্থপালতর খারাপ প্রভাি সম্লে্থ মবহ্ালের বতবন সলচতনও
েলর তুল্লছন।
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সতঠক উত্তরগুতের অনুসন্ধানন তনউ ইতডিয়া সমাচানরর এই সংস্করেত� পডুন ......
১. োর স্রলে জাতীয় বচবেৎসে বেিস উে�াপন েরা হয়?
ে) ডঃ বস বভ রমন
খ) ডঃ দহাবম জাহাবঙ্গর ভািা
গ) ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
ে) ডঃ এ বপ দজ আব্ু ্ ো্াম
২. ভারলত েতগুব্ ্টাি্থআপ এখন স্ীেৃবত দপলয়লছ?
ে) ২০ হাজার
খ) ৩০ হাজার
গ) ৪০ হাজার
ে) ৫০ হাজার
৩. দোবভলডর বিরুলদ্ধ ্ডাইলয় �ু তি প্ররম সাবরর েম্থীলের
জীিনিীমার আওতায় েত পবরমান িাো প্রোন েরলছ
সরোর?
ে) ১৫ ্ক্ষ
খ) ২৫ ্ক্ষ
গ) ৪০ ্ক্ষ
ে) ৫০ ্ক্ষ

৬. এে হাজার বেলনর মলধযে েতগুব্ গ্রামলে অপবিেযো্
ফাইিালরর সলঙ্গ �ু তি েরার পবরে্না দনওয়া হলয়লছ?
ে) ৬ ্লক্ষর দিবে
খ) ৩ ্ক্ষ
গ) ২ ্ক্ষ
ে) ৫ ্ক্ষ
৭. উমাঙ্গ অযোলপ েতগুব্ পবরলরিা এিং নগে প্রোন সু বিধা
রলয়লছ?
ে) ১৯৮০
খ) ১৭৫১
গ) ১৪৫৮
ে) ২০৩৯
৮. এিছর পয়্া জু্াই বজএসবি চা্ু র েত িছর পূ রে হলি?
ে) ২
খ) ৩
গ) ৪
ে) ৬

৪. ২০১৯-এর তু্নায় ভারলত েত গুে অবসিলজন উৎপােন
িৃ বদ্ধ দপলয়লছ?
ে) ২ গুে
খ) ৫ গুে
গ) ১০ গুে
ে) ২০ গুে

৯. দপলরোল্ ২০ েতাংে ইরা্ন বমশ্রলের ্ক্ষযেমাত্া অজ্থলন
২০৩০ সাল্র আলগ দোন িছর বস্র েরা হলয়লছ?
ে) ২০২২
খ) ২০২৮
গ) ২০২৫
ে) ২০২৭

৫. দেলের েতগুব্ গ্রামলে বডবজিা্ গ্রাম িানালনা হলচ্ছ?

১০. েখন দিাবেও অব্বম্ে শুরু হলচ্ছ?
ে) ২৩ জু্াই
খ) ৩০ জু্াই
গ) ৮ অগা্ট
ে) ১৫ অগা্ট

ে) ১ ্ক্ষ
খ) ৫০ হাজার
গ) ২ ্ক্ষ
ে) ৭৫ হাজার

আপতন আপনার উত্তরগুতে এই ইনমনে পাঠানি পানরন :- উত্তর পাঠান – nis@pib.gov.in সতঠক
উত্তর প্রোনকারী প্ররম ৫ জননর নাম পতত্রকার পরিি্থী সংস্করনে প্রকাতশি িনি
৪০

বনউ ইবডিয়া সমাচার

১ - ১৫ই জু্াই, ২০২১

বমবডয়া েে্থার

নরেন্দ্র ম�োদী

@narendramodi

প্রধানম্রেী গরীি ে্যোে অন্ন দ�াজনার সু বিধা
েীপািব্ প�্থ্ িাডালনা হলয়লছ। মহামাবরর এই
সমলয় সরোর গরীলির সি প্রলয়াজলন তালের
পালে রলয়লছ।
অর্থাৎ নলভম্বর প�্থ্ ৮০ দোবি দেেিাসী
বিনামূ ল্যে বনবে্থষ্ পবরমালে খােযে েসযে পালিন।

নীসতন গড়কসে

@nitin_gadkari

ভারতমা্া পবরল�াজনার আওতায় দের্ রালজযে
অনু লমাবেত ২৮৩৫.২৪ দোবি িাো িযেলয় নতুন
এনএইচ৬৬ (পুলরালনা এনএইচ৪৭)-র দো্াম
িাইপাস দরলে েট্ুেু্াঙ্গারা প�্থ্ ৬ দ্লনর রাস্তা
বতবর েরা হলি।
#PragatiKaHighway

েোজনোথ সিং

বিগত ৫-৭ িছলর বিআরও উললিখল�াগযে সাফ্যে
্াভ েলরলছ। ‘অি্ িালন্, দরাহতাগ’ জাবতর
উলদেলে উৎসগ্থ েরাই দহাে, বে্াস-মানস
সলরাির �াত্ার জনযে নতুন সডে পর বনম্থােই
দহাে, সি দক্ষলত্ই বিশ্বমালনর দরেড্থ সৃ বষ্
েলর বিআরও বনর্র নতুন সাফ্যে ্াভ
েলরলছ।

সন�্ম লো িীতোে�ন

@AmitShah

অস�ত শোহ

@rajnathsingh

@nsitharaman

গতরালত ৮.৪৫ বমবনলি িহু প্রবতক্ষীত ই-ফাইব্ং
দপাি্থা্ ২.০-এর সূ চনা েরা হলয়লছ।
আবম আমার িাইম্াইলন অবভল�াগগুব্ এিং
ত্রুবিগুব্ দেলখবছ।
আোেবর @infosys এিং @NandanNilekani
এই গুেমান সম্ন্ন পবরলরিা প্রোলন আমালের
েরোতালের হতাে েরলি না।
েরোতালের জনযে সহজ বনয়লম আমালের
অগ্রাবধোর দেওয়া উবচত।

ভারলত দরেন পবরচা্নায় বনরাপত্তা ও সু রক্ষা িৃ বদ্ধলত
দমােী সরোর গুরুত্বপূ ে্থ বসদ্ধা্ গ্রহে েলরলছ।

• দেেীয় পদ্ধবতলত বতবর েরা হলয়লছ ’দরেন েু ে্থিনা
এডালনার িযেিস্াপনা’।

• সাধারে মানু লরর বনরাপত্তার জনযে ৭০০ দমগাহাজ্থ
বরেলোলয়বন্স িযোলডি ৫ দমগাহাজ্থ দস্পেরোম িরাদে
েরা হলয়লছ।
Pib.gov.in/PressReleasePa…

েসিশঙ্কে প্রিোদ

@rsprasad

সামাবজে বমবডয়া প্লযোিফম্থগুব্র তালের
িযেিহারোরীলের প্রবত বিলেরত সংলিেনেী্
বিরলয় সামাবজে, বনবতে োবয়ত্ব রলয়লছ । এই
সংস্াগুব্র ববিমুখী অিস্ান গ্রহেল�াগযে নয় , োরে
তারা অনযোনযে দেলে এেই ধরলনর আইন দমলন
চল্ । আমার সাক্ষাৎোর @EconomicTimes
@SurabhiA_ET
Bit.ly/3g6pEjD
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नीलाचलननवासाय ननतयाय परमातमने ।
बलभद्रसुभद्राभयाां जगन्ाथाय ते नमः ।।
जगदाननदकनदाय प्रणतात्तहराय च ।
नीलाचलननवासाय जगन्ाथाय ते नमः ।।

Bengali

১২-২০ই জু লোই, ২০২১

প্িু জিন্নোয়ির রিরোত্রো উপলয়ক্ষর্ আভম আন্তভর� শুয়িছেো
জোনোভছে। িভতি ও ভনষ্োে পভরপূণ্য এই রোত্রো কেশিোসীর জীিয়ন
সু �, সমৃ ভদ্, কসৌিোির্ ও সু স্োস্র্ ভনয়ে আসয়ি । জে জিন্নোি !
প্ধোনমন্তী নয়রন্দ্র কমোেী
Editor
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